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CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2022-2023 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE CICLISME 
 
 

 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA: 
 
     El principal objectiu general del Programa és poder donar el màxim 
suport i preparar als joves ciclistes illencs perquè puguin arribar a 
categories superiors en les millors condicions possibles, tot això donant-
los la possibilitat de poder fer-ho sense deixar en cap moment de costat 
els seus estudis acadèmics. 
    Les bones instal·lacions de que podem fer ús i les condicions 
climatològiques de Mallorca ens permeten donar cabuda al màxim 
nombre d’especialitats ciclistes (ruta, pista, BTT, ciclo-cross...). 
 
 
LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT: 
 
     Els entrenaments es realitzen al Poliesportiu Príncipes de España, al 
Velòdrom Illes Balears i a les diferents carreteres o rutes de muntanya 
de Mallorca. Es realitzen entre 5 i 6 sessions setmanals (de vegades en 
jornada matinal i de tarda); les pautes d'entrenament van supeditades a 
l’estat de forma, període concret de la temporada i a la categoria i nivell 
de cada esportista. 
    Cada esportista competeix amb el seu club, excepte les curses on es 
participi com a Fundació o representant a la selecció (Nacional ó 
Balear). 
 
 
EDATS i DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES 
 
     L’edat mínima per accedir és de 14 anys, nascuts el 2008 (3r d’ESO) 
i l’edat màxima són 18 anys, nascuts el 2004, aquesta darrera només 
en casos molt justificats (esportistes de dins el Programa que tinguin un 
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nivell nacional-internacional destacat i que necessitin de l'ajuda de la 
Fundació per a l’Esport Balear (FxEB) per a continuar la seva 
progressió i no suposin privar a una jove promesa de la seva 
incorporació al Programa).  
     La durada de la plaça serà anual (any lectiu, curs acadèmic 2022-
2023). Hi haurà una revisió de seguiment trimestral dels esportistes de 
manera que, qui no compleixi els objectius programats de forma 
trimestral podrà sortir del Programa, i ocuparia la plaça el següent en 
ordre de la llista publicada com reserves. 
 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS: 
 
     Tindre un bon rendiment acadèmic abans de la seva incorporació ó 
durant la seva estada al IES CTEIB; en cas d'igualtat de criteris, es 
donarà preferència als esportistes que presentin un informe acadèmic 
més favorable (obligatori adjuntarlo tant per a les noves incorporacions 
com per els alumnes que ja pertanyen al Programa). 
     Especificar a la sol·licitud les modalitats ciclistes de preferència que 
té cada alumne. 
     Signar el document que regula les sortides d’entrenament en 
carretera i/o muntanya. 
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 
 

1. Esportistes seleccionats/preseleccionats per a la Selecció 
Espanyola per a prendre part a campionats internacionals de 
màxim nivell (Campionats del Món 2022, Campionats d'Europa 
2022, proves internacionals 2022…). És obligat acreditar-ho; en 
cas de haver estat preseleccionat, fer-ho amb un informe tècnic 
de la RFEC. 

2. Esportistes classificats entre els 8 primers a proves internacionals 
durant la temporada 2022. Es deu acreditar per la RFEC.  

3. Campions d’Espanya juniors a proves individuals la temporada 
2022. 

4. Campions d’Espanya cadets a proves individuals la temporada 
2022. 
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5. Medallistes (cadets 1r-2n any i juniors de 1r any) als campionats 
d’Espanya 2021 i/ó 2022 que tinguin una de les tres (3) millors 
marques nacionals dels darrers 2 anys (2021 i 2022) a alguna de 
les següents proves de pista: 200 metres llançats, persecució 
individual, 500 metres i/o quilòmetre, velocitat per equips ó 
persecució olímpica. 

6. Ciclistes amb projecció a mig-llarg termini, amb resultats 
territorials avalats per la Direcció Tècnica de la FCIB i que, a 
criteri tècnic, es consideri la seva inclusió al Programa (nascuts el 
2007 ó 2008). Es reserven un màxim de tres places a decisió de 
l’equip tècnic del CTEIB on es valoraran circumstàncies 
específiques dels esportistes i la seva projecció a mig-llarg 
termini. 

7. Medallistes (plata ó bronze) als campionats d’Espanya cadet 1r-
2n any ó júnior de 1r any en proves individuals les temporades 
2021-2022.  

8. Medallistes als campionats d’Espanya cadet 1r-2n any ó júnior de 
1r any en proves d'equip la temporada 2021-2022 i que, a criteri 
tècnic, es consideri la seva projecció a curt-mig termini.  

9. Esportistes amb resultats destacats els 2 darrers anys (2021-
2022) I que siguin considerats per la Direcció General d’Esports 
com a ”Esportistes d’Alt Nivell Balear”.  

1. JUNIORS (de 1r any): 8 primers a una prova RFEC 1.14.1 ó 
1.14.5.  

2. JUNIORS (de 2n any): 3 primers a una prova RFEC 1.14.1 ó 
1.14.5. CADETS 1r-2n any/JUNIORS 1r any-FÈMINES CADETS 
1r-2n any/JUNIORS 1r any: 5 primers a qualque prova de BTT 
(CLASE HC - CLASE 1 - CLASE 2). 

3. Els esportistes que pertanyen al Programa, per poder continuar, 
han d’haver participat i estat seleccionats amb la selección balear 
als Campionats d’Espanya de la seva categoría i modalitat, ó, 
acreditar resultats destacats a nivel territorial (Campionats de 
Balears) i/ó nacional. 


