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CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2022-2023 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE 
MOTOCICLISME 

 
 

 

 

 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:  
El Programa de Tecnificació de Motociclisme, té com a objectiu 
principal oferir els mitjans i recursos necessaris als esportistes de 
motociclisme amb bona projecció de la nostra Comunitat en les 
modalitats de velocitat, motocròs, enduro i trial.  
 
D’aquesta forma, l’esportista tindrà mes facilitats per poder assolir 
bons resultats esportius i tenir l’adequat impuls cap a l’alt nivell 
esportiu, seguint un pla d’entrenament estructurat i supervisat per 
professionals en l’àmbit del motociclisme i, al mateix temps, 
combinar-ho adequadament amb la formació acadèmica.  
 
Un altre objectiu del programa, és el de treballar per potenciar el 
motociclisme Balear a nivell nacional i donar continuïtat als 
esportistes d’alt nivell de motociclisme al territori de les Illes Balears. 
 

Dins aquest programa, també es cercarà que els esportistes obtenguin uns bons 

resultats acadèmics, a més d’ajudar-los a crèixer com a persones 
amb uns valors adeqüats. 
 
 

 

LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:  
Les sessions en la seva majoria son matinals de les 11:00 a les 
13:30 hores i la càrrega setmanal es distribueix en un total de 5 
sessions (3 sessions d’entrenament físic i 2 sessions d’entrenament 
tècnic).  
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De forma puntual, es poden planificar mes entrenaments al llarg de 
la setmana, ja sigui als horabaixes o els caps de semana. 
 
Les sessions seran distribuïdes al llarg de la setmana en els 
següents espais:  
Entrenament Físic:  

 Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears  
 
Entrenaments Tècnics:  

 Circuit Mallorca de velocitat (Llucmajor). 

 Circuit de motocross Territori 100 emocions. 

 Zona de Trial “Teatins”. 

 Àrea de Trial Santa María. 

 Àrea de Trial Pollença. 

 Circuit de off road Luís Salom (Son Oms). 

 Circuit de motocross Felanitx. 

 Circuit de motocross Casablanca. 

 Circuit de motocross de Muro.  
 
Es durà a terme un control de les sessions d’entrenament realitzades 
fora de la planificació del programa de Tecnificació, ja siguin les 
sessions realitzades pels esportistes amb els seus clubs o equips, 
com les realitzades de forma personal. 
 

 
EDATS i DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES: 
 

El Programa de Tecnificació de Motociclisme compta amb un màxim 
de 9 places entre totes les modalitats, condicionades pels recursos 
logístics i de material.  
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Les places pel curs 2022/23 seran distribuïdes per criteris tècnics, 
necessitats del programa i qüestions logístiques de material entre les 
diferents modalitats.  

La durada de la plaça serà anual, en alguns casos es faran 
contractes trimestrals o semestrals. No obstant, qualsevol esportista 
podrà ser expulsat del programa si no compleix amb la normativa 
interna de funcionament. L’edat per accedir al programa serà de 14 
anys i s’establirà la de 22 anys com a límit. 

 
 
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS: 
 

 S’estableix una quota de pagament de 25€ mensuals que serà 
destinada exclusivament al pagament del combustible 
consumit per les motocicletes als entrenaments. Serà durant el 
curs escolar de Setembre a Juny (10 mesos), els esportistes 
que segueixen al programa el juliol i agost hauran d’abonar 
igualment les quotes establertes. (el pagament serà de 50€ els 
mesos de setembre, octubre, novembre, desembre i gener o 
anual curs escolar de 250 €). S’estableix un reglament 
específic de les quotes en casos de lesions o aportacions de 
motocicleta als entrenaments.  

 

 Entrevista amb els esportistes i els pares.  

 Entrevista amb el Psicòleg per fer una valoració.  

 Disposar de l’equipament i material tècnic necessari pels 
entrenaments físics i tècnics.  

 Els esportistes que entrenin amb entrenadors externs tindran 
l’obligació d’informar de tot el que efectuïn de manera constant 
i completa a la direcció tècnica i tècnics del programa per tal de 
coordinar tasques conjuntament i, sempre prevaldràn les 
ordres de l’equip tècnic del programa.  

 Han d’estar actualment en actiu i que comptin amb una 
projecció i continuïtat real de dos anys vista.  

 Es valoraran els resultats acadèmics.  

 Els esportistes que pertanyen al programa de Tecnificació de 
Motociclisme de la present temporada, en condicions similars, 
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sempre tindràn preferència davant els altres esportistes, en cas 
de que no hi hagi cap tipus d’expedient disciplinari o informe de 
la Direcció Tècnica.  

 Participació obligatòria al Campionat de Balears.  

 Participació obligatòria, com a mínim, al Campionat d’Espanya. 
Si no es fa actualment, s’ha de tenir la projecció de fer-lo a la 
propera temporada, o al manco, algunes de les proves que es 
fassin, arribant a un acord amb l’equip tècnic.  

 

 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 
 
En funció de les diferents modalitats dins del programa, s’estableixen 
els següents criteris de selecció:  
 
ESPECIALITAT DE TRIAL:  

 Participació Nacional Absoluta - Participació Campionat 
Espanya categoria (Júnior).  

 Top15 Campionat d’ Espanya categoria (Cadet).  

 Top8 Campionat de Balears Elit (amb llicència Cadet o júnior). 

 Top5 Campionat de Balears Màster(amb llicencia Cadet)  

 Participació al Campionat de BalearsTR3/TR4 amb una bona 
trajectòria i projecte esportiu. 

 

 
ESPECIALITAT DE MOTOCRÒS: 
 

 Participació Nacional categoria Absoluta. 

 Top20 Campionat Espanya categoria (MX-2sub18, MX-125, 
Promeses). 

 Top 10 Copes Nacionals.  

 Top 3 Campionat de Balears categoria MX2 y MX2Sub18.  
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 Top 3 Campionat de Balears categoria Promeses.  

 Top 3 Campionat de Balears de Cross country.  

 
ESPECIALITAT D’ ENDURO: 

 Participació Nacional categoria Absoluta.  

 Top10 Copes Nacionals d’Enduro Infantil. 

 Top5 Campionat de Balears categoria MX2 y MX2Sub18.  

 Top3 Campionat de Balears categoria Promeses.  

 Top5 Campionat de Balears de Cross country (qualsevol 
categoria). 

 

ESPECIALITAT DE VELOCITAT  

 Puntuar a Campionats europeus o mundial junior (FIM) a les 
categories Moto2, Moto3, HETC.  

 Top 5 a Campionat d’Espanya absolut (Moto4, Promo3, 
Premoto3, Supersport 300, Supersport 600, SBK), en el cas de 
que la categoria tingui una participació de mes de 30 pilots es 
considerarà el Top 15.  

 Guanyar Copes Nacionals Absolutes. 

 Campió al Campionat de Balears Supersport, Extreme, GP o 
Pre GP (amb llicència júnior). 

 Campió al Campionat de Balears Supersport, Extreme, GP o 
Pre GP (amb llicència Cadet). 

 

També es valoraran els resultats de l’any en curs en que s’està 
competint. Els resultats que es valoraran en els criteris de selecció 
seran els de la darrera temporada finalitzada.  
 
Seran també valorades pels tècnics les trajectòries esportives dels 
alumnes amb una projecció de dos anys vista. 
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