
 

 

El passat dia 2 de maig se va reunir el Comitè de CxM de la FBME en sessió ordinària. 

Un dels temes de l’ordre del dia era resoldre la reclamació efectuada per una sèrie de 

participants i testimonis directes a la cursa Felanitx Extrem del passat 17 d’abril. En la que 

bàsicament se denunciava l’actuació del Sr. Rafael Angel Gómez, que segons tots els testimonis 

recollits va realitzar el recorregut complet de la cursa excepte els primers i darrers  20 metres, 

sempre en posicions capdavanteres, arribant en cert moments a anar per davant el primer 

classificat formalment inscrit.   

Vista la reclamació, i havent escoltat a testimonis directes, voluntaris, organitzadors, i atenent 

a l’acta arbitral. 

El Comitè de Curses exposa: 

- Que des de el primer moment els organitzadors li varen denegar la inscripció i el dorsal 

de la cursa ja que no estava federat i ja no hi havia places disponibles de feia temps en 

general, però encara que hi hagués hagut places de sobra, al no estar federat era 

impossible tramitar la assegurança. 

- Que durant la cursa diferents persones reiteradament  li varen indicar que no podia fer 

el recorregut sense dorsal ni estar inscrit, alterant el ritme de la cursa i afectant les 

evolucions dels primers classificats. 

- Que se va passar per un tram de una finca privada a on només se permetria el pas dels 

participants, voluntaris i organitzadors. 

- Després d’acabar el recorregut se va afegir i gaudir del avituallament final com un 

participant més. 

- El dia següent de la cursa, via xarxes socials, no només no va demostrar penediment 

del que havia fet, si no que a més reafirmava amb orgull haver estat el segon classificat 

virtual, com si el que va fer fos el més normal. 

- Aquesta persona, no està federada a la FBME, per tant no se li pot aplicar el reglament 

disciplinari de la Lliga de CxM de Mallorca, ni cap sanció esportiva. 

 

 



En vista de l’exposat, se vol recalcar la gravetat dels actes realitzats tant des de el punt de vista 

de menyspreu als participants correctament inscrits, al Club organitzador, a voluntaris, 

espectadors i arbitres, com també atenent al fet que no disposava de cap tipus d’assegurança, 

pels accidents que hagués pogut patir o causar a terceres persones  fet que hagués 

concorregut en una negligència de la responsabilitat civil dels organitzadors i/o responsables 

de la FBME. També se vol esmentar que està tipificada com a falta molt greu el participar a 

curses per muntanya sense portar dorsal o no dur-lo del tot visible. En darrer lloc, recordar, 

que el recorregut de una cursa no és el lloc adient per anar a entrenar si en aquell mateix 

moment se esta desenvolupant la competició, hi ha molts de llocs per fer-ho sense molestar 

als participants, voluntaris i arbitres.  

Per tan se resol imposar una sanció administrativa al Sr. Rafael Angel Gómez que NO podrà 

participar durant la resta de 2019 a les Curses de La Lliga Mallorca i Copa Balear vinculades a 

la FBME, per tant cap organitzador podrà acceptar la seva inscripció encara que sigui 

formalment realitzada fins el 1 de gener de 2020. 

 

Atentament,  

El Comitè de Curses per Muntanya 

 

 


