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CRITERIS DE SELECCIÓ PER A LA CATEGORIA ABSOLUTA DE CURSES PER 

MUNTANYA EN LÍNIA, VERTICAL I ULTRARESISTÈNCIA 2023 
 

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 Ultradistància, es tindran en 

compte els resultats obtinguts en les següents competicions: 

1. Campionat Balear de Curses per muntanya en línia, vertical i ultradistància del 2022. 

2. Copa Balear de Curses per muntanya en línia i vertical del 2022. 

3. Campionat d’Espanya de Curses per muntanya en línia, vertical i Ultradistància  del 2022. 

4. Campionat del Món de Curses per muntanya del 2022. 

5. Competicions de Curses per Muntanya Internacionals i Nacionals del 2022 homologades per 

les Federacions de Muntanya amb un nivell competitiu remarcable. 

6. Primeres proves del calendari 2023 de Curses per Muntanya. 

 

LLISTAT PROVISIONAL DELS CAMPIONATS D’ESPANYA: 

Campionat d’Espanya en Línia Individual i per Seleccions Autonòmiques. 

Rute, Córdoba (Andalusia). 16 d’abril de 2023. 

Campionat d’Espanya Vertical Individual i per Seleccions Autonòmiques. 

Puig Campana, Finestrat, Alacant (Comunitat Valenciana). 23 d’abril de 2023. 

Campionat d’Espanya d’Ultraresistència Individual i per Seleccions Autonòmiques. 

Ultra Trencacims, Pauls, Tarragona (Catalunya). 29 d’abril de 2023. 

 

Places de preselecció directa 

Hi haurà corredors i corredores que tindran la condició de preseleccionats directes després d’haver 

aconseguit els següents resultats, sempre i quan, estiguin en un bon estat de forma física, tinguin 

disponibilitat i compromís: 

1. El primer classificat i la primera classificada amb llicència federativa balear FBME en el 

Campionat d’Espanya de Curses per Muntanya del 2022 tindran plaça directa. 

2. El Campió i la campiona de Balears de Curses per Muntanya en cada una de les disciplines, en 

Línia, Vertical i Ultradistància del 2022 tindran plaça directa. 
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3. El Campió i la campiona de la Copa Balear de Curses per Muntanya en Línia i Vertical del 2022 

tindran plaça directa. 

En el cas de que algun dels llocs anteriorment esmentats estigui ocupat per una corredora o 

corredor , la plaça de preseleccionats directa la obtindria el següent classificat en cada una de les 

places de selecció directa, tenint com prioritat el primer i la primera classificada en el Campionat 

d’Espanya, el Campionat de Balears en segon lloc i la Copa Balear en tercer lloc. (Exemple: si una 

corredora ha estat la millor classificada del Campionat d’Espanya i també és la campiona de Balears, 

ella obtindria la plaça per ser la 1ra Balear del Campionat d’Espanya i l’altra plaça de selecció directa 

l’obtindria la segona classificada en el Campionat de Balears). 

 

Preseleccionats categoria CXM en Línia: 

Masculí: 

1. Alejandro Forcades Pujol – 1er Balear Camp. d’Espanya CxM 2022 (CAMOVI 2022). 

2. Juan Navarro Moreno – Subcampió de Balears CxM (CxM Tomir 2022). 

3. Jaume Vilanova Cantallops – Campió Copa Balear CxM 2022. 

Femení: 

1. Karina Gómez Dixon – 1ra Balear Campionat d’Espanya 2022 (CAMOVI 2022). 

2. Bel Calero Garau – Campiona de Balears CxM (CxM Tomir 2022). 

3. Laura Martorell Matt – Campiona Copa Balear CxM 2022. 

 

Preseleccionats categoria CXM en Vertical: 

Masculí: 

1. Miquel Àngel Capó Crespí – 1er Balear Camp. d’Espanya KV 2022 (Ladrillar 2022). 

2. Jose Luis Garcia Pujadas – Subcampió de Balears Cronos 2022 (Biniaraix 2022). 

3. Toni Roldan Mercadal – 3er Copa Balear Cronos 2022. 

Femení: 

1. Bel Calero Garau – 1ra Balear Campionat d’Espanya KV 2022 (Ladrillar 2022) 

2. Margarita Fullana Riera – Subcampiona de Balears Cronos 2022 (Biniaraix 2022). 

3. Maria Ramis Esteva – Subcampiona Copa Balear Cronos 2022. 
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Preseleccionats categoria CXM en Ultra: 

Masculí: 

1. Albert Martínez Pons – 1er Balear Camp. d’Espanya Ultra 2022 (Cazorla 2022). 

2. Alejandro Forcades Pujol – Campió de Balears Ultra 2022 (Mallorca 5000 2022). 

Femení: 

1. Karina Gómez Dixon – 1ra Balear Campionat d’Espanya Ultra 2022 (Cazorla 2022). 

2. Isla Smith – Campiona de Balears Ultra 2022 (Mallorca 5000 2022). 

 

Places restants: 

La resta de places es repartiran per igual tant en categoria femenina com masculina. 

 

Línia: 

● Es repartiran 2 places a la CxM Tomir 2023 (32km i 1800m+. Diumenge 26 de març de 2023, 

Pollença) als dos primers classificats de la general. 

● Es podrà adjudicar 1 plaça per criteri en funció dels resultats esmentats en el primer apartat 

del document. 

● En total es repartiran un màxim de 12 places (6 femenines i 6 masculines). 

Vertical: 

● Es realitzarà una control selectiu al mes de març (data i lloc a concretar) on els corredors 

podran demostrar el seu estat de forma en una cursa vertical prèvia notificació per part dels 

interessats. Es repartiran 2 places als dos millors temps. 

● Es podrà adjudicar 1 plaça per criteri en funció dels resultats esmentats en el primer apartat 

del document. 

● En total es repartiran un màxim de 12 places (6 femenines i 6 masculines). 
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Ultra: 

● Es repartiran 1 plaça a la TTCMM65 2023 (65km i 2205m+. Dissabte 8 d’abril de 2023, Bunyola 

- Pollença) al primer classificat de la general. 

● Es podrà adjudicar 1 plaça per criteri en funció dels resultats esmentats en el primer apartat 

del document. 

● En total es repartiran un màxim de 8 places (4 femenines i 4 masculines). 

 

Si algun dels corredors o corredores que ja tenen la seva plaça assegurada (places de selecció 

directa) competeixen en aquestes proves i aconsegueixen quedar dins els llocs de selecció de les 

places restants, es contarà als que quedin immediatament classificats a la general després d’ells. 

En cas que algun corredor renunciï al dret de la seva plaça, aquesta, es podrà adjudicar i serà a 

criteri del seleccionador. 

  

Requisits per part dels corredors 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, 2023, per a poder competir en 

Curses per Muntanya a nivell Nacional. 

2. Haver participat en competicions del Calendari Balear de 2022 i/o 2023 de curses per 

muntanya abans del campionat corresponent. 

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 duen a terme cada Campionat. 

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. Demostrar bon estat de forma física i no estar en procés de recuperar alguna lesió. 
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Corredores i corredors per muntanya Seleccionats i 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: 

● 1 de gener del 2023 per als Preseleccionats directes de cada modalitat 

● 19 de març del 2023 pels Seleccionats restants al Campionat d’Espanya Vertical. 

● 27 de març del 2023 per als Seleccionats restants al Campionat d’Espanya d’Ultraresistència. 

● 10 d’abril del 2023 pels Seleccionats restants al Campionat d’Espanya en Línia. 

 

 


