
CONVOCATÒRIA GRUP DE TECNIFICACIÓ BARRANQUISME JULIOL 2022

Des de l’àrea de barranquisme de la FEDME es treballa per
crear un Equipo Español de Barranquismo. Aquest s’ha de
nodrir dels grups de tecnificació de barranquisme de les
federacions autonòmiques.

La FBME, des del juliol de 2021, té el seu Grup de
Tecnificació de Barranquisme (GTB), format per un al·lot i
una al·lota.

La finalitat d’aquesta convocatòria és ampliar aquest grup
amb dos membres més (un masculí i un femení).

A destacar que el membre masculí del GTB de la FBME ha entrat
a formar part del Equipo Español de Barranquismo per al
període 2021-24.

Objectiu de la convocatòria:

- Seleccionar a dos esportistes d’entre 18 i 24 anys (un
al·lot i una al·lota) per formar part del Grup de
Tecnificació de Barranquisme de la FBME i assistir
l’intercanvi intercentres FEDME que es durà a terme a
Avín (Astúries) del 28 al 30 d’octubre de 2022.

- Nodrir al GTB de la FBME de nous membres per formar-los
tècnicament.

Requisits dels aspirants:

- Tenir edats compreses entre els 16 i 24 anys.

- Estar federat amb la modalitat B-Autonòmica o superior.

- Tenir nocions bàsiques del descens de barrancs.

Inscripció:

- Els/les interessats/ades en la convocatòria han
d’emplenar i enviar el següent formulari:

https://forms.gle/U9SbUS3h6KCiaBdj9

- El període d’inscripció s’inicia el dilluns 18 de juliol
i acaba el dilluns 1 d’agost de 2022.

https://forms.gle/U9SbUS3h6KCiaBdj9
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Observacions:

- En cas de que el nombre d’aspirants sigui superior al
nombre de places ofertades, es convocarà a tots/es els i
les aspirants a una prova d’aptituds tècnica i física.

- La FBME es posarà en contacte amb tots/es els i les
aspirants per convocar-los/les a la citada prova,
informant-los de la data i lloc en que es realitzarà.

- En el supòsit que sols hi hagi aspirants d’un sol gènere
la plaça del gènere vacant NO quedarà coberta a l’espera
de l’obertura d’una altra convocatòria per cobrir-la.

Característiques de la prova d’aptitud:

- És valorarà la condició física dels aspirants mitjançant
un recorregut determinat (accés i retorn d’un barranc)
portant el material específic necessari per a la
pràctica del descens de barrancs.

- Es valoraran els coneixements tècnics per dur a terme el
descens de barrancs amb autonomia i seguretat: caminar
per la llera del barranc, natació, salts, tobogans,
progressió per corda, nusos, recuperar un objecte del
fons i ascens per corda fixa.

Data i hora de la prova d’aptituds:

- A determinar. En cas d’haver-hi més aspirants la FBME
contactarà amb ells i elles i se’ls informarà del lloc a
realitzar la prova amb un mínim de 48 hores abans.
Igualment es convocarà als aspirants a una reunió
informativa.

Deures i obligacions

- Les persones seleccionades per formar part del GTB de la
FBME hauran de tenir disponibilitat per dur a terme els
períodes pràctics de formació amb tècnics de la FBME de
cara a preparar la trobada intercentres organitzada per
la FEDME a Avín (Astúries).
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Material que han de dur el dia de la prova:

- Motxilla de barrancs.
- Botes de barrancs.
- Arnès de barrancs amb baga d’ancoratge dinàmica i

mosquetons de seguretat.
- Casc.
- Xiulet.
- Neoprè complet.
- Dos descensors (dos vuits o equivalents)amb els seus

pertinents mosquetons.
- Dos mosquetons HMS.
- Dos cordinos per nus machard.
- Dos mosquetons simètrics.
- Pot estanc.
- Farmaciola.
- Manta tèrmica.
- Reserva de menjar.
- Aigua.
- Topografia del barranc a realitzar.
- Roba de recanvi.
- Llanterna amb bateria de recanvi.
- Navalla.
- Corda semi-estàtica de 10mm i mínim 30 metres de

llargària.
- Ulleres de cabussada.

Resolució:

El dilluns següent a la realització de la prova d’aptituds és
comunicarà als dos aspirants la seva selecció, i quedaran
convocats per realitzar pràctiques formatives específiques
del descens de barrancs amb tècnics de la EBAM.

Comitè de Barrancs de la FBME
Escola Balear d’Activitats de Muntanya (EBAM)

Federació Balear de Muntanyisme i Escalada


