Criteris de selecció per a la categoria absoluta de
Curses per Muntanya en cada una de les disciplines, en
Línia, Vertical i Ultradistancia de la temporada 2022
Per tal de confeccionar l’equip de corredors i corredores que representaran a la Selecció
Balear de Curses per Muntanya als Campionats d’Espanya Vertical, en Línia i Ultra distancia,
es tindran en compte els resultats obtinguts en les següents competicions:
1. Campionat Balear de Curses per muntanya en Línia, Vertical i Ultra distancia del 2021.
2. Copa Balear de Curses per muntanya en Línia i Vertical del 2021.
3. Campionat d’Espanya de Curses per Muntanya del 2021.
4. Campionat del Món de Curses per Muntanya del 2021.
5. Competicions de Curses per Muntanya Internacionals i Nacionals del 2021
homologades per les Federacions de Muntanya i que tinguin un nivell competitiu
remarcable.
6. Primeres proves del calendari 2022 de Curses per Muntanya.
7. Criteri tècnic.

Proves on participarà la Selecció Balear de CxM
(ordre cronològic)
Campionats d’Espanya Verticals Individuals i per Seleccions Autonòmiques.
12 de març de 2022 a Ladrillar (Càceres).
“VIII KV de las Hurdes”, 3,5km i 1015 metres de desnivell positiu.
Campionats d’Espanya Ultra Individual i per Seleccions Autonòmiques.
19 de març de 2022 a Serra de Cazorla, Quesada (Jaén).
“Ultra Trail Sierra de Cazorla”, 73km i 4085+63km desnivell positiu.
Campionats d’Espanya en Línia Individual i per Seleccions Autonòmiques.
24 d’abril de 2022 a Viveiro (Lugo).
“CAMOVI”, 42km i 2625 metres de desnivell positiu.

Places de selecció directa
Hi haurà corredors i corredores que tindran la condició de seleccionats directes després
d’haver aconseguit els següents resultats:
1. El Campió i la Campiona de Balears de Curses per Muntanya en cada una de les
disciplines, en Línia, Vertical i Ultra distancia del 2021 tindran plaça directa.
2. El Campió i la Campiona de la Copa Balear de Curses per Muntanya en Línia i Vertical
del 2021 tindran plaça directa.
3. El primer classificat i la primera classificada amb llicència federativa balear FBME en
el Campionat d’Espanya de Curses per Muntanya del 2021 tindran plaça directa.

En el cas de que algun dels llocs anteriorment esmentats estigui ocupat per una o un
mateix esportista, la plaça de seleccionat directa la obtindria el següent classificat en
cada una de les places de selecció directa, tenint com prioritat d'importància el
Campionat de Balears primer lloc, la Copa Balear en segon lloc i el primer i la primera
classificada en el Campionat d’Espanya en tercer lloc.

Requisits per part dels esportistes per poder ser seleccionats:
Per poder optar a ser seleccionat s’han de complir la següent sèrie de requisits:
1. Tenir en possessió la llicència federativa FEDME, expedida per la FBME en modalitat
B o superior (més l’ampliació FEDME) de la temporada vigent, 2022, per a poder
competir en Curses per Muntanya a nivell Nacional.
2. Haver participat en competicions del Calendari Balear de 2021 i/o 2022 de curses per
muntanya.
3. No estar inhabilitat o inhabilitada per competir per la FBME o per altres federacions
autonòmiques, FEDME o ISF.
4. No tenir cap procés obert amb qüestions de violència de gènere ni delictes sexuals.
5. Complir amb la normativa sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
les diferents Comunitats Autònomes on es duran a terme cada un dels Campionats.
6. No comprometre el rendiment competint en altres curses, en setmanes prèvies als
Campionats d’Espanya de les diferents modalitats.
7. Tenir un alt grau de compromís a nivell competitiu, amb la federació i cap als valors
del muntanyisme.
8. Complir la normativa sanitària, tant de la comunitat de les illes Balears, com l'estatal,
com la de la comunitat que es desenvolupa el campionat.

Esportistes Preseleccionats:
Es publicarà una llista de corredores i corredors preseleccionats de cada una de les
disciplines, els quals hauran de confirmar la seva participació en cada un dels Campionats
enviant un correu electrònic al “jaume.fanals@gmail.com” abans de les següents dates:
● 21 de gener del 2022 per als Preseleccionats al Campionat d’Espanya Vertical.
● 21 de gener del 2022 per als Preseleccionats al Campionat d’Espanya d’Ultra
resistència.
● 31 de març del 2022 per als Preseleccionats al Campionat d’Espanya en Línia.

