CRITERIS DE SELECCIÓ PER A LA
TEMPORADA 2019-2020
Informació general. Dates i terminis
Calendari esportiu
Amb caràcter general, el calendari oficial de tots els programes per al curs
2018/2019 comprèn des del dia 1 de setembre de 2018 fins al dia 31 d’agost de
2019, si bé és possible que algun programa, per motius de calendari de
competicions, convoqui els esportistes per començar els entrenaments abans o
després de la data esmentada.

Formalització de sol·licituds
Tots els esportistes que estiguin interessats a integrar-se en qualsevol dels
programes durant la temporada 2018-2019, incloent-hi els esportistes que
actualment en formen part, han de presentar la sol•licitud corresponent.
La sol·licitud es fa mitjançant un formulari web que podeu trobar en el següent
enllaç http://goo.gl/forms/iVAqVSXPbqBgrXUO2 es obligatori emplenar el full,
enviar-ho mitjançant l’enllaç, i després imprimir-ho i fer-ho arribar a les oficines
de la Fundació signat.
El termini per presentar les sol•licituds per accedir als Programes, i els terminis
en que es publicaran els llistats d’admesos poden variar segons l’esport, els
regeix la següent tabla:
BADMINTON / BÀSQUET / BOXA / CICLISME / LLUITA / MOTOCICLISME /
NATACIÓ ADAPTADA / NATACIÓ ARTÍSTICA / RUGBI / TAEKWONDO / TENNIS /
VELA / VOLEIBOL / WINDSURF
01/07/19
01/07/19 a 12/07/19
23/07/19 a 24/07/19
25/07/19 a 29/08/19

Publicació
criteris
web
fundació
(http://www.fundacioesportbalear.es)
Presentació sol·licituds
Publicació de llistats provisionals
Termini del període de reclamacions (3 dies des que s’hagi
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05/08/19

publicat la llista provisional)
A partir d’aquesta data, publicació llistat definitiu

ATLETISME / TIR AMB ARC / PIRAGÜISME / TRIATLÓ / NATACIÓ / SALTS
08/08/19
Publicació de llistats provisionals
09/08/19 a 13/08/19
Termini del període de reclamacions (3 dies des que s’hagi
publicat la llista provisional)
15/08/19
A partir d’aquesta data, publicació llistat definitiu
GAM / GAF / TIR OLÍMPIC
Són llistats anuals, el procediment s’inicia el més de setembre de 2019 i el llistat va des
de l’1 de gener fins el 31 de desembre

La selecció entre els esportistes aspirants es farà a partir dels criteris
especificats en cada full informatiu.

Residència del CTEIB
Els esportistes nascuts a l’any 2001 o posteriors que ho desitgin, poden
sol•licitar l’accés a la Residència Reina Sofia, situada al port esportiu de
Calanova. Per a fer-ho han de marcar la casella corresponent al full de
sol•licitud general. Els serveis que posa a la seva disposició la residència són
d’allotjament en pensió completa i trasllats als llocs d’entrenament i/o centres
escolars quan sigui possible.
La residència té un nombre limitat de places. Les viés d’accés, preferències,
preus,... es troben a l’apartat de Residència Reina Sofia. En aquest apartat
també hi poden trobar la normativa que regeix els trasllats dels residents.
Totes les despeses degudes als desplaçaments d’incorporació de l’esportista a
la Residència i de tornada al seu lloc d’origen una vegada acabada l’estada són
a càrrec seu.

Institut d’educació secundaria IES CTEIB
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Els esportistes que ho desitgin i compleixin els criteris acadèmics per accedir al
segon cicle d’ESO, a batxiller o als cicles mitjà o superior, poden demanar plaça
a l’IES CTEIB. Aquest centre, creat mitjançant un conveni entre les Conselleries
responsables d’Esports i Educació, està a disposició dels esportistes d’alt nivell
i/o alt rendiment nacional, i als d’alt nivell Balear per ajudar a compaginar
l’Esport d’alt rendiment amb els estudis acadèmics.
El dia 3 de juliol de 2019 a les 19 hores, el centre farà una jornada de portes
obertes al poliesportiu Principes de España per a tots aquells que vulguin
conèixer de primera ma el centre i el seu funcionament.
Aquells que hagin sol·licitat plaça i els sigui concedida, trobaran el procediment
de matriculació a seguir en el llistat d’admesos.

Drets i deures dels esportistes
Tots els esportistes dels Programes de Tecnificació han de signar i complir el
reglament individual de cada programa de tecnificació a més de la normativa
general del CTEIB. Així mateix, el esportistes que s’allotgin a la residència han
de complir-ne el reglament intern. Podeu trobar el document en aquest enllaç:
-

Reglament règim intern CTEIB

Aquests reglaments regulen i delimiten el drets i deures dels esportistes del
CTEIB, com també els mecanismes disciplinaris als quals estan sotmesos i que
especifiquen, entre altres coses, els motius de baixa per raons disciplinàries.
L’admissió d’un esportista en un Programa de Tecnificació està condicionada a
l’acceptació d’aquests reglaments abans d’incorporar-s’hi. Aquesta admissió
també està condicionada, en el cas d’esportistes que hagin estat en
temporades anteriors en els programes, a estar al corrent de totes les quotes i
els pagaments que es puguin haver generat durant l’estada en els programes,
el curs o cursos anteriors.
Un altra obligació que tenen els esportistes i les seves famílies és el d’acceptar
el codi ètic que regula els Programes de Tecnificació. Des de la Direcció General
d’Esports i la Fundació per a l’Esport Balear, volem que tota la comunitat que
forma el CTEIB assumeixi un compromís ferm amb el document, complint i
col·laborant a difondre els valores que l’esport aporta a la formació de la
persona i la societat.
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-

Codi ètic CTEIB

D’altra banda, cal remarcar que un esportista integrat en un programa de
tecnificació ha de tenir la llicència federativa esportiva en vigor, la qual cosa el
vincula a l’efecte de competició al seu club d’origen, de manera que, en totes
les competicions, l’esportista representa sempre el seu club, tret que formi part
d’una selecció balear, sens perjudici que entreni en el programa de tecnificació.
La inscripció a les competicions en què representi el seu club i les despeses
necessàries per fer aquesta inscripció són a càrrec del club corresponent, llevat
que les normes de funcionament dels programes de tecnificació al qual estigui
inscrit l’esportista especifiquin el contrari.

Assegurança mèdica

Els esportistes que pertanyen als Programes de tecnificació tenen a la seva
disposició els serveis del CSUCRE, que inclou el seguiment de les lesions i el
tractament fisioterapeuta necessari, a més del servei de psicòleg i nutricionista.
Aquest servei no pot cobrir els mitjans de diagnòstic ni cap prova mèdica
externa que sigui necessària per valorar l’estat de l’Esportista.
Com a esportistes federats, tots els integrants dels programes de tecnificació
disposen d’una assegurança d’accident esportiu que els cobreix en cas de lesió
que succeeixi durant l’entrenament o competició.
Si els esportistes necessiten realitzar proves que no siguin derivades
directament d’un accident esportiu (per exemple una analítica de control o un
ecocardiograma,..) ho han de realitzar pels seus mitjans, és per això que
recomanem que els esportistes contractin una assegurança privada que els
pugui cobrir qualsevol contingència que no cobreixi l’assegurança d’accidents
esportius.

Esportistes de fora de les Illes

El CTEIB és un centre estatal de la xarxa de centres de tecnificació esportiva del
Consell Superior d’Esports (CSD), dels 23 programes de tecnificació que disposa
n’hi ha alguns que tenen caràcter estatal als quals resten oberts a esportistes
d’altres comunitats autònomes. Els criteris de selecció per a l’entrada
d’esportistes residents en altres Comunitats Autònomes són els mateixos que
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per als esportistes de les Illes Balears, però han de pagar la totalitat de les
despeses que puguin ocasionar, que s’han de consultar a la Secretaria de la
Fundació per a l’Esport Balear. L’entrada d’esportistes estrangers només és
possible si formen part de les seves respectives seleccions nacionals i si el
director tècnic del programa creu en la idoneïtat i els beneficis mutus de la
possible incorporació. Els esportistes estrangers poden sol•licitar l’ingrés a
partir del moment que es faci pública la llista definitiva d’admesos en els
diferents programes i sempre que hi quedin places lliure
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