
 

Criteris de selecció Balear d’Escalada 2023. 

Per tal de confeccionar l’equip de escaladores i escaladors que representaran a la Selecció 

Balear d’Escalada, es tindran en compte 2 possibilitats: 

1. Preseleccionats ordinaris. 

Accés directa als campions i campiones de Balears 2022 en diferents 

categories 

2. Preseleccionats extraordinaris. 

Accés a criteri del seleccionador, es valorarà rendiment esportiu, resultats a 

nivell internacional, nacional i autonòmic i pertanyer al grup de tecnificació. 

 

  

Calendari Nacional de Escalada  

 Campionats d’Espanya Escalada 

  Bloc i Velocitat 7 i 8 octubre 

  Dificultat  3 i 5 novembre 

 Copa d’Espanya Escalada Bloc i Velocitat 

  25 i 26 març 

  15 i 16 abril 

  20 i 21 maig 

 Copa d’Espanya Escalada Dificultat 

  9 i 10 setembre 

  30 i 1 setembre octubre 

  14 i 15 octubre 

 

Calendari Nacional de Paraescalada 

 
 Campionat d’Espanya Paraescalada 

  3 i 5 novembre 

 Copa d’Espanya de Paraescalada 

  3 juny 

  8 juliol 

 

 

 

 



Calendari Nacional d’Escalada en edat escolar 

 
Pendent de designació per part de la FEDME 

 

 

Requisits indispensables 
Per poder optar a ser seleccionat s’han de complir la següent sèrie de requisits: 

1. Tenir en possessió la llicència federativa expedida per la FBME en modalitat B o 

superior (més l’ampliació FEDME) de la temporada vigent, 2023, per a poder competir 

en Competicions d’Escalada a nivell Nacional. 

2. No estar inhabilitat o inhabilitada per competir per la FBME o per altres federacions 

autonòmiques, FEDME. 

3. No tenir cap procés obert amb qüestions de violència de gènere ni delictes sexuals. 

4. 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. 

5. No comprometre el rendiment competint en altres competicions, en setmanes prèvies 

als Campionats i/o copa d’Espanya de les diferents especialitat. 

6. Estar dins el grup de Tecnificació d’Escalada sempre que per edat sigui possible 

7. Tenir un alt grau de compromís a nivell competitiu, amb la federació i cap als valors 

del muntanyisme. 

8. Esta en la millor forma física possible i no esta en cap procés de recuperació de alguna 

lesió. 

9. Tenir disponibilitat per complir el calendari de competició 

10. Seguir els entrenaments planificats per el Seleccionador 

 

 


