
 

 

SELECCIÓ BALEAR DE CxM 2020 

 
OBJECTIUS DE LA SELECCIÓ  

-Representar a la FBME i la comunitat autònoma al campionats d'Espanya FEDME 

per seleccions autonòmiques ens les modalitats en línia, kmV i ultradistància. 

-Promocionar l'esport d’alt nivell i entre el més joves. 

 

PROVES ON PARTICIPARÀ LA SELECCIÓ BALEAR DE CxM 

-Campionats d'Espanya Vertical individual i per seleccions autonòmiques 

7 marzo 2020, Albanchéz de Mágina, Jaén 

Mágina Skyrace, 2 Km y 1.000 metres de desnivell positiu 

-Campionats d’Espanya Ultra individual i per seleccions autonòmiques 

4 abril 2020, Viladrau, Girona 

Ultra Montseny, 76 Km y 4.375 metres de desnivell positiu acumulat 

-Campionats d’Espanya en línia individual  i per seleccions autonòmiques 

21 junio 2020, Isaba, Navarra 

Camille Xtreme, 31,6 Km y 2.080 metres de desnivell positiu acumulat 

-Campionats d’Espanya Edad Escolar (Infantil y Cadet) en línia y vertical 

18 abril 2020, Atarfe, Granada 

CxM Sierra Elvira, distàncies y desnivells segons  nou Reglament 2020 



 

CRITERIS DE LA SELECCIÓ 

 

Per poder optar a ser seleccionat es compliran els següents requisits: 

 

1-Es tendra en vigència la llicencia FEDME, en vigor i expedida per la FBME en 

modalitat B o superior al moment de constituir la selecció Balear. 

 

2-No tenir ningun expedient obert ni esta sancionat per la Direcció General 

d’esports, Federació Autonòmica o Federació Nacional. 

 

3-No tenir cap lesió a l’hora de constituir la selecció o abans de la celebració de 

campionat  que pugui comprometre el resultat.  

 

4-Tenir un alt caràcter competitiu i una sensibilització i compromís amb els valors del 

muntanyisme. 

 

5-No tenir cap procés obert amb qüestions de violència de gènere ni delictes 

sexuals. 

 

6-Enviar a la FBME el currículum del any anterior de CxM i Skyrace dins el termini. 

 

7-Crear un compromís ferm amb la FBME i participar al actes requerits. 

 

8-No haver causat problemes de convivència amb els altres seleccionats, delegat 

federatiu o acompanyats anys anteriors. 

 

9-Els guanyadors/es absoluts del Campionat de Balears de Curses per Muntanya i 

de la Copa Balear de Curses per Muntanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proves esportives que es tindran en compte per crear la selecció balear de CxM 

2020: 

 

1-Resultat de Campionat del Mon de Skyrace 

2-Resultat de la Copa del Mon de Skyrace 

3-Resultat al Campionat d’Europa de Skyrace 

4-Resultat de la Copa d’Europa de Skyrace 

5-Resultat del Campionat d’Espanya de CxM  

6-Resultat de la Copa d’Espanya de CxM  

7-Resultat del Campionat de Balears de CxM  

9-Resultat de la Copa Balear de CxM  

10-Resultat de competicions de CxM o Skyrace homologades per les Federacions 

de Muntanya 

 

 CONVOCATÒRIA: 

 

Enviar currículum esportiu de CxM i Skyrace (no inclou les curses no homologades 

per federacions de muntanya) a la direcció de mail selebalearcxm@gmail.com 

abans de la data límit que serà el dia 7 de gener de 2020.  

 

El nombre de seleccionats vindrà donat per el reglament FEDME en la seva revisió 

del 2020, hi haurà també un llistat de seleccionats reserves per si surt algun imprevist.  


