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CONVOCATÒRIA SELECCIÓ BALEAR DE BARRANCS 2022 

 

El pròxim dia, 20 de setembre, obrim el termini de la convocatòria per a la presentació de 

currículums esportius i tècnic, per a formar part de la nova Selecció Balear de Barrancs FBME pel 

Campionat d’Espanya de Barrancs FEDME. 

Per tant, si sou un equip de dues persones (femení, masculí o femení/masculí – masculí/femení), 

podeu optar a aquesta convocatòria. 

 

Més endavant, us presentem els requisits per a que tingueu la documentació preparada a temps i 

és molt important, presentar-la dins el termini. 

El període de presentació de les candidatures, està establert des del dia, 20 de setembre fins al 

dia, 28 de setembre 2022. 

 

La publicació i confirmació dels seleccionats/des, es realitzarà a través de les nostres xarxes 

socials (Facebook: Federació Balear de Muntanyisme i Escalada o en Instagram: @fbmuntesca) i a 

la nostra pàgina web: www.fbmweb.com, a partir del dia, 30 de setembre 2022. 

 

De tots el currículums esportius i tècnic, seleccionarem 1 equip de 2 persones per a la nostra 

Selecció Balear de Barrancs FBME pel Campionat d’Espanya de Barrancs FEDME.  

La configuració de la nostra Selecció Balear pot ser tant, mixta com masculí o femení. 

 

 

REQUISITS: 

Aquests són els requisits mínims per poder presentar-se: 

 Edat mínima 18 anys. 

 Estar en possessió de llicència FBME + FEDME. 

 Tenir una condició física apta per a les proves. 

 Disposar d’un bon currículum esportiu i tècnic en barranquisme, descens i dificultat, com a 

líder de grup o instal·lant i prenent decisions. 

 Tenir motivació, esperit d’equip, ganes de viatjar i temps lliure/disponible. 
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QUÈ DOCUMENTACIÓ HAS D’APORTAR? 

1. Currículum esportiu i tècnic com a barranquista amb detalls dels descens realitzats, 

graduació, època, participació en trobades o equips de tecnificació. 

2. Carta motivacional on et defineixes i mostres els teus interessos a participar i pertànyer a 

l’equip de la Selecció Balear de Barrancs FBME i amb el que podries aportar. 

NOTA:  Si ho desitjes, pots adjuntar fotografies, altres activitats i tot el que et sembli important o 

relacionat i que pugui aportar valor a la teva candidatura. 

 

DADES OBLIGATÒRIES: 

 Nom complet 

 Data de naixement 

 Copia de la llicència federativa 

 Direcció postal completa 

 Telèfon de contacte i correu electrònic 

 

ON ENVIAR LA TEVA CANDIDATURA? 

Podeu enviar la vostra candidatura amb tots els requisits, informació i documents sol·licitats, dins 

el termini establert, a president@fbmweb.com. 

Recordeu que heu d’enviar la vostra candidatura conjunta per equip (2 persones). 


