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CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2022-2023 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE WINDSURF 
 
 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA: 
L’objectiu del programa no és altre que el d’ajudar a aquells esportistes 
que destaquen a continuar amb el seu desenvolupament personal i 
esportiu a un nivell superior, al que la gran majoria de clubs, per 
atribució de competències o falta de recursos no poden arribar a 
desenvolupar tot el potencial d’aquells talents esportius d’aquesta 
disciplina. 
 
 

LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT: 
Des de la temporada 16/17, els membres de tecnificació entrenen al 
club nàutic S’Arenal de Palma de Mallorca.  
Els entrenaments d’iQFoil absolut es distribueixen principalment de 
dilluns a divendres. 
Pel que fa a la classe d’iQFoil sub19 i iQFoil sub17 s’adaptaran les 
sessions d’entrenament segons els horaris escolars.  
Les sessions, concentracions i competicions es realitzaran d’acord amb 
el Pla Global de Tecnificació de la FBV i sempre amb clubs associats a 
aquest pla.  
 
 

EDATS i DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES 
El programa disposa de 10 places.  
Les edats per poder tramitar la sol·licitud són les següents: 

 iQFoil masculí absolut: tenir entre 19 i 30 anys en l’any 2022.  

 iQFoil femení absolut: tenir entre 19 i 30 anys en l’any 2022.  

 iQFoil masculí sub 19: tenir una edat inferior o igual als 18 en 
l’any 2022 

 iQFoil femení sub 19: tenir una edat inferior o igual  als 18 en l’any 
2022.  

 iQFoil masculí sub 17: tenir entre 15 i 16 anys en l’any 2022.  



 
 

 
C/ Gremi Forners, 4. Poliesportiu Príncipes de España (Polígon Son Castelló) 07009 Palma  

Tel.: 971 43 17 27  / 971 71 08 11   Fax: 971 43 17 24  Web: http://www.fundacioesportbalear.es 

 

 iQFoil femení sub 17: tenir entre 15 i 16 anys en l’any 2022. 
 

 
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS: 

 Tenir el veïnatge administratiu en qualsevol municipi de les Illes 
Balears, amb un mínim de tres anys, anteriors a la data de la 
sol·licitud d’accés a la residència.  

 Tenir llicència esportiva per un club de Balears amb llicència 
nacional per a la temporada 22/23.  

 Passar de forma favorable reconeixement mèdic.  

 No haver estat expulsat ni haver abandonat voluntàriament amb 
anterioritat un programa de tecnificació.  

 No haver tingut cap expedient disciplinari a l’IES CTEIB en l’any 
anterior.  

 Signar el codi d’ètica esportiva que regula els programes de 
tecnificació, assumint el compromís de complir-lo i col·laborar a 
difondre el seu esperit esportiu.  

 Signar i complir el reglament de règim intern que regula els 
programes de tecnificació del CTEIB.  

 Complir els criteris d’accés i/o permanència del programa de 
tecnificació.  
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CRITERIS DE SELECCIÓ: 
 

 iQFoil absolut masculí i femení:  
integrant equip preolímpic espanyol iQFoil. 3 primers absoluts del 
rànquing nacional de iQFoil 2022. 3 primers sub21 del rànquing 
nacional de iQFoil 2022. 
 
 

 iQFoil sub 19 masculí i femení:  
Nivell A.- 3 primers masculins o 2 primeres fèmines en el rànquing 
nacional de iQFoil sub19 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de 
Vela. 3 primers masculins o 2 primeres fèmines en el rànquing nacional 
de iQFoil sub17 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de Vela. 
 
Nivell B.- 6 primers masculins o 4 primeres fèmines en el rànquing 
nacional de iQFoil sub19 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de 
Vela. 6 primers masculins o 4 primeres fèmines en el rànquing nacional 
de iQFoil sub17 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de Vela. Per 
aquest nivell s’ha de complir també que es trobin al ranquing general 
dins del 40% per a masculí i dins el 60% per a femení. 
 
 

 iQFoil sub 17 masculí i femení:  
Nivell A.- 3 primers masculins o 2 primeres fèmines en el rànquing 
nacional de iQFoil sub17 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de 
Vela. 3 primers masculins o 2 primeres fèmines en el rànquing nacional 
de Techno sub15 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de Vela. 
 
Nivell B.- 6 primers masculins o 4 primeres fèmines en el rànquing 
nacional de iQFoil sub17 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de 
Vela. 6 primers masculins o 4 primeres fèmines en el rànquing nacional 
de Techno sub15 del 2022 de la Reial Federació Espanyola de Vela. 
Per aquest nivell s’ha de complir també que es trobin al ranquing 
general dins del 40% per a masculí i dins el 60% per a femení. 
 
 

 Places a criteri tècnic:  
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Es reserven quatre places a criteri tècnic. Aquestes places podran 
passar davant gent que compleixi els nivells A i B, valorant-se aspectes 
com les característiques antropomètriques, la continuïtat al programa o 
les capacitats tècniques del regatista. En cas de que no s’ocupin totes 
les 6 places destinades als nivells A i B de s19 i s17 aquestes places 
passaran a criteri tècnic. 
 
 

 Nivells de compromís: 
 
A més dels criteris per resultat, a totes les categories s'estableixen tres 
nivells de compromís amb el programa i seran prioritaris per als criteris 
de selecció:  
 
Prioritat 1.- Regatistes que sol·liciten la inclusió el programa del centre 
de tecnificació i supervisió directa tan acadèmicament a l'IES CTEIB, 
com entrenaments físics i tècnics a Prínceps d'Espanya i centre oficial 
d'entrenament del programa.  
 
Prioritat 2.- Regatistes que pertanyien a equips de la Reial Federació 
Espanyola de Vela i dins els programes d'entrenament de classes 
olímpiques.  
 
Prioritat 3.- Regatistes que realitzaren la major part de l'entrenament 
supervisat pel director tècnic del programa però acadèmicament els 
seus instituts assignats i tècnics a les instal·lacions dels seus clubs o 
instal·lacions privades. 


