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Competicions nacionals
Aquest any continuem enviant representants a les diferents copes i campionats
nacionals en format selecció Balear, a mes de les seleccions que teníem fins ara encetem
una nova etapa amb el primera copa i campionat d'Espanya de marxa nòrdica, el que
ens obliga a incrementar les despeses i en la que confiem tinguin uns grans resultats.

-Selecció Balear de curses per muntanya
Seleccionador: Toni Sunyer
La selecció que participa a les diferents proves de copes i campionats d'Espanya es la
mes nombrosa en quant a nombre de participants, ja que se divideix en tres modalitats:
-Copa i Campionat d'Espanya de curses en línea -6 proves + 1 Campionat d'Espanya.
-Copa i Campionat d'Espanya de KM-Vertical- 4 proves + 1 Campionat d'Espanya.
-Copa i Campionat d'Espanya d’ultra distància- 4 proves + 1 Campionat d'Espanya.
La FEDME conta també amb una prova en línies de Campionat d'Espanya de Clubs on
la selecció no hi participa.
El nombre total de seleccionats es de 16 persones.
Trobarem els calendaris oficials als annexes del projecte.

-Selecció Balear d'Escalada
No tenim seleccionador, en cas de trobar algú interessat.
La selecció que participa a les diferents proves de copes i campionats d'Espanya es la
segona més nombrosa en quant a nombre de participants, ja que se divideix en tres
modalitats:
- Copa i Campionat d'Espanya de dificultat.
-Copa i Campionat d'Espanya de Bloc.
- Lliga de Rallyes d'escalada.
El nombre de seleccionats es de 5 persones.
Trobarem els calendaris oficials als annexes del projecte.

-Selecció Balear de Marxa Nòrdica
Seleccionador: Toni Nicolau
-Copa i Campionat d'Espanya de Marxa Nòrdica
Aquesta nova selecció està composta per 6 participants
Trobarem els calendaris oficials als annexes del projecte
Cal remarcar que aquest any la Federació conjuntament amb el club Myotragus i
l'Ajuntament de Capdepera organitzarem el campionat d'Espanya el mes d'Octubre.

Competicions Autonòmiques
Curses x Muntanya
Després de la prova feta l'any passat d'instaurar una lliga balear i el gran nombre de
competicions que ens trobem en aquest moment la restructuració del calendaris de
competició queda amb el següent format:
Copa Balear de curses en línia - 12 proves, 1 campionat individual, un campionat de
clubs i un campionat de seleccions de club
Copa Balear de Cronos i Km-Vertical - 6 proves, 1 Campionat individual, 1 campionat
de clubs i un campionat de parelles

Lliga Mallorca de curses x Muntanya - 12 proves
Lliga Pitiusa de curses x Muntanya- 6 proves, 1 Campionat d'Eivissa individual

Marxa nòrdica
Copa Balear de Marxa nòrdica- 6 proves+ 1 Campionat de Balears
Campionat d'Espanya de Marxa Nòrdica (Capdepera)
Prova rànquing nacional de marxa nòrdica (Alaró)

Escalada en Bloc
AX Boulder Valldemossa- Format de lliga 4 proves (pendent de confirmar)
Campionat de Balears de Bloc
A la comunitat autonòmica no existeix la possibilitat de realitzar competicions
d'escalada al aire lliure en paret de roca ni cap instal·lació de rocòdrom on poder
realitzar competicions de dificultat.
S'està preparant un programa de seguiment esportiu d'escaladors, pas previ aper
poder entrar al centre de tecnificació esportiva del Govern Balear.

Marxes de regularitat
Des de la vocalia de senders s'intentarà tornar posar en marxa les marxes de
regularitat, la intenció es fer les mateixes pel conjunt de les illes, sense i no enfocar-les
únicament a les zones Tramuntana i Artà.

Altres activitats no Competitives
La federació col·labora amb activitats fetes pels nostres federats que encara que no
siguin de competició se poden considerar activitats esportives d'alt nivell:
- Expedicions a cims obrint noves vies d’accés a les cordilleres i cims de la resta del mon
- Obertura de descens de Barrancs a nivell mundial o la repetició dels mateixos a zones
poc concorregudes.
- Obertura de vies d'escalada de màxima dificultat a parets verges o poc transitades

Son equips alpinístics subvencionats en part per la federació
- Refugi Xim Quesada, durant els mesos d'Abril i maig s'acabaran de realitzar els
treballs de restauració del refugi i es realitzarà la inauguració oficial del mateix.
- Col·laboracions diverses en promoció del muntanyisme

Dona i Esport
Per la promoció del esport femení la federació disposarà d'una pressupost que servirà
per ajudar o becar esportistes en progressió que no rebin altres ajudes federatives o de
l'administració, la comissió dona i esport de la Federació serà l'encarregada d'establir
aquets criteris.
També se participarà en la trobada de corredores organitzada pel cub +QTrail

