
 

 

 

Projecte esportiu FBME 

2020 

Competicions nacionals 

Aquest any continuem enviant representants a les diferents copes i campionats 

nacionals en format selecció Balear, com l’any passat les equipacions de les diferents 

seleccions estan esponsoritzades pel consorci de Serra de Tramuntana 

-Selecció Balear de curses per muntanya 

La selecció que participa a les diferents proves de campionats d'Espanya es la mes 

nombrosa en quant a nombre de participants, ja que se divideix en tres modalitats 

-Campionat d'Espanya de curses en línia - 

-Campionat d'Espanya de KM-Vertical-  

-Campionat d'Espanya d'ultradistancia-  

La FEDME conta també amb una prova en línies de Campionat d'Espanya de Clubs on la 

selecció no  hi participa. 

El nombre total de seleccionats es de 16 persones 

Trobarem els calendaris oficials als annexes del projecte 

- El 2020 no desplaçarem joves a la trobada nacional d’intercentres 

- El 2020 no patrocinarem cap esportista als campionats del món 

 

 

 

 

 



-Selecció Balear d'Escalada 

Seleccionadora: Tzeitel  

La selecció que participa a les diferents proves de copes i campionats d'Espanya es la 

segona mes nombrosa en quant a nombre de participants, ja que se divideix en tres 

modalitats 

- Copa i Campionat d'Espanya de dificultat 

-Copa i Campionat d'Espanya de Bloc 

- Lliga de Rallys d'escalada 

El nombre de seleccionats es de 12 persones 

 -Selecció Balear de Marxa Nòrdica 

Seleccionador  Toni Nicolau 

- Campionat d'Espanya de Marxa Nòrdica per seleccions autonòmiques  

  Aquesta  selecció està composta per 10 participants 

  Cal remarcar que aquest any la Federació donarà una ajuda al club Nordic Walking 

Palma en l’organització de la seva prova que es puntuable pel ranking nacional FEDME 

 

Competicions Autonòmiques 

Curses x Muntanya 

el calendaris de competició queda amb el següent format: 

Copa Balear de curses en línia- 12 proves, 1 campionat individual, un campionat de 

clubs  i un campionat de seleccions de club (moltes proves s´han vist afectades i 

suspeses per la pandèmia) 

Copa Balear de cronos i Km-Vertical- 6 proves, 1 Campionat individual, 1 campionat de 

clubs i un campionat de parelles ( ha quedat suspesa per la pandèmia) 

Lliga Mallorca de curses x Muntanya - 9 proves (no es podran dur totes degut a la 

pandèmia) 

El comitè es reunirà amb els diferents organitzadors per reestructurar els calendaris. En 

aquets moments no podem presentar als assemblearis els mateixos. 



Sa posat en marxa una competició de cronos y KM-Vertical en un format lliure on els 

participants tindran 3 mesos per realitzar els itineraris  

 

Marxa nòrdica 

Copa Balear de Marxa nòrdica- 6 proves+ 1 Campionat de Balears 

Degut a la pandèmia quedaran sols dues proves i una serà campionat de Balears 

Se posarà en marxa una sèrie de reptes online igual que a les curses 

 

Escalada en Bloc 

Campionat de Balears de Bloc 

A la comunitat autonòmica no existeix la possibilitat de realitzar competicions 

d'escalada al aire lliure en paret de roca ni cap instal·lació de rocòdrom on poder 

realitzar competicions de dificultat 

S'està preparant un programa de seguiment esportiu d'escaladors, pas previ aper 

poder entrar al centre de tecnificació esportiva del Govern Balear. 

 

Marxes de senderisme 

Des de la vocalia de senders s´ha programat una sèrie de marxes senderistes no 

competitives en cronòmetre, però si en quilometratge 

S’estan preparant una sèrie de rutes de lliure format en forma de repte personal 

 

 

 

 

 

 



 Altres activitats no Competitives 

  La federació col·labora amb activitats fetes pels nostres federats que encara que no 

siguin de competició se poden considerar activitats esportives d'alt nivell: 

- Expedicions a cims obrint noves vies d'acces  a les serrelades i cims de la resta del mon 

- Obertura de descens de Barrancs a nivell mundial o la repetició dels mateixos a zones 

poc concorregudes. 

- Obertura de vies d'escalada de màxima dificultat a parets verges o poc transitades 

  Aquets son equips alpinistics subvencionats en part per la federació 

- Refugi Xim Quesada, seguim pendents de realitzar l’inauguració oficial del refugi 

- Col·laboracions diverses en promoció del muntanyisme 

 

. 

Dona i Esport 

Per la promoció del esport femení la federació disposarà d'una pressupost que servirà 

per ajudar o becar esportistes en progressió que no rebin altres ajudes federatives o de 

l'administració, la comissió dona i esport de la Federació serà l'encarregada d'establir 

aquets criteris. 

La Federació estarà present esponsoritzant la trobada d’escaladores que tendrà lloc el 

mes de Març al Castell d’Alaró (pendent nova data) 

La federació te previst realitzar una marxa senderista femenina (pendent nova data) 

 

 

 


