CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2017-2018
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE MOTOCICLISME
BREU INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA:
El motociclisme és un esport amb molta tradició al territori de les Illes Balears, a més d’un
gran viver de campions nacionals i internacionals durant els darrers anys.
Aquest fou creat l’any 2006 i posat en funcionament el curs 2007-2008 amb dos
esportistes en l’especialitat de trial. A poc a poc es van anar adherint esportistes d’altres
disciplines fins a tenir la representació en cada una de les especialitats: trial, motocròs,
enduro i velocitat.
Al llarg dels anys el motociclisme Balear s’ha convertit en un referent a nivell Nacional i
Internacional. El programa de tecnificació de Motociclisme era una necessitat com a mitjà
adient perquè el joves esportistes amb projecció poguessin arribar a l’alt nivell esportiu.
La trajectòria de l’esportista abans d’entrar al programa ha d’incloure el pas per a les
escoles de motociclisme base per començar la seva formació. Seguidament, ja es pot
accedir al programa de seguiment on segueix la seva formació els dos anys previs a l’entrada
al programa.
Una vegada dins del programa, aquest els aportarà tots els mitjans necessaris per a
continuar la seva evolució dins de la seva especialitat.

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:
El programa de tecnificació de Motociclisme, té com a objectiu principal donar els mitjans
necessaris als esportistes amb bona projecció de la nostra Comunitat de les modalitats de
Velocitat, Motocròs, Enduro i Trial, per tal d’assolir els millors 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 per tal de combinar-ho adequadament amb la
formació acadèmica.
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A mes, un altre objectiu, és treballar per potenciar el motociclisme Balear i donar
continuïtat als esportistes d’alt nivell de motociclisme al territori de les Illes Balears.

EQUIP TÈCNIC:
L’equip tècnic està format per titulats en matèria esportiva i mecànica:
Director Tècnic:
-

Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Tècnic en Motociclisme Nivell II

Preparador Físic
-

Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Mecànica i Logística
-

Grau Superior en Electromecànica

LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:
Les sessions matinals són de 11:00 a 13:30 hores i la càrrega setmanal es distribueix amb
un total de 7 sessions d’entrenament distribuïdes al llarg de la setmana als següents circuits
i poliesportius:
Entrenament Físic
• Poliesportiu Príncipes de España
Entrenaments Tècnics
• Circuit Foro de Mallorca- Binissalem
• Circuit Renn Arena – Llucmajor
• Circuit Territori 100emocions
• Ovalo “Territori 100emocions”
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• Àrea Trial Inca
La Federació Balear de Motociclisme està treballant per a la incorporació de nous llocs de
entrenaments que podran ser incorporats al programa en qualsevol moment.

PLACES DISPONIBLES:
El Programa de Tecnificació de Motociclisme compta amb un màxim de 7 places entre
totes les modalitats condicionades pels recursos logístics i de material.
El nombre de places vacants pel curs 2017/18 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.

EDATS:
L’edat per accedir al programa serà de 13 anys i s’establirà la de 25 anys com a límit.

ESTUDIS-TECNIFICACIÓ:
Els estudis acadèmics formaran part de la valoració dels esportistes, per tal de que tinguin
un compromís ferm de donar un rendiment acadèmic òptim.
El esportistes, menors de 16 anys, per formar part del grup de tecnificació de motociclisme,
hauran de cursar com a mínim 3r. de ESO a l’IES CTEIB. Per a esportistes de més de 16
anys no serà un requisit haver d’estudiar a l’IES CTEIB.

REQUISITS GENERALS I ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS:
Requisits generals:
1. 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.
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2. Tenir llicència esportiva per un club de Balears amb llicència nacional per a la
temporada 17/18.
3. Passar de forma favorable reconeixement mèdic.
4. No haver estat expulsat ni haver abandonat voluntàriament amb anterioritat un
programa de tecnificació.
5. No haver tingut cap expedient disciplinari a l’IES CTEIB en anys anteriors.
6. 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.
7. Signar i complir la normativa general que regula els programes de tecnificació.
8. Complir els criteris d’accés i/o permanència del programa de tecnificació
Requisits específics:
1. Signar la normativa especifica del Programa de Tecnificació de motociclisme.
2. Valoració tècnica de l’entrenador/a.
3. 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.
4. Tenir una entrevista amb esportistes i els pares.
5. Tenir una entrevista amb el psicòleg del CSUCRE.
6. Disposar de l’equipament i material tècnic necessari pels entrenaments físics i
tècnics.
7. 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 prevaldran les ordres de l’equip tècnic del programa.
8. Es valoraran els seus resultats acadèmics.
9. Els esportistes que pertanyen al programa de tecnificació de Motociclisme de la
present temporada en condicions similars, sempre tindran preferència davant
els altres esportistes, en cas que no hi hagi cap tipus d’expedient disciplinari.
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NORMES D'ENTRENAMENT DEL PROGRAMA:
La normativa específica del programa inclou els següents aspectes:










La Permanència de l’esportista serà revisada de manera anual, caducant les
beques al finalitzar el curs.
Durant el curs, els esportistes seran valorats constantment, per tant la Direcció
Tècnica podrà expulsar l’esportista del programa si es dona el cas.
Valoració si escau de condicions psicològiques: Actitud, concentració,
competitivitat, constància, perseverança.
Els resultats que miraran els criteris de selecció seran els de la temporada en
curs i els de la darrera temporada finalitzada.
L’esportista tindrà l’opció recomanada de cursar els estudis de Batxillerat per
blocs en 3 anys.
Tots els esportistes hauran de complir amb la seva totalitat els programes
d’entrenament planificat pels tècnics als entrenaments físics, tècnics i tàctics.
Tots els esportistes hauran de complir amb els horaris d’entrenaments
establerts pels tècnics, als entrenaments físics, tècnics i tàctics.
Els esportistes així com el seu tutor han de signar un document, on autoritza als
esportistes a efectuar els entrenaments tècnics i el trasllat dels esportistes.
La direcció tècnica podrà decidir l’alta/baixa de qualsevol esportista durant la
temporada en funció de la seva trajectòria, evolució, rendiment o
comportament.

Criteris d’expulsió temporal o definitiva







Mal comportament als entrenaments, viatges, concentracions etc...
Falta de respecte a entrenador/s, companys o altres relacionats amb el
programa.
Esportista que demostri desinterès i falta de competitivitat durant la seva
estada al centre.
Falta de rendiment i d’aplicació en els estudis.
Faltes d’assistència als entrenaments de més d’un 10% sense justificar.
No assistir a esdeveniments de promoció prèviament anunciats per l’equip
tècnic.

Avaluacions periòdiques
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Tots els esportistes que hagin estat seleccionats a principi de temporada hauran de complir
les seves obligacions i per això seran avaluats periòdicament.
S’avaluaran els següents aspectes:








Assistència als entrenaments
Implicació i atenció durant els entrenaments (serà avaluada pel director i
entrenadors)
Realització de les tasques fora d’horari d’entrenament (posada a punt del material i
activitats complementaries)
Comportament dins el grup.
Anàlisi de millora tècnica, física i psicològica.
Resultats esportius assolits.
Col·laboració amb les escoles de la FBM i altres actes protocol·laris.

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)
Top 15 Campionat Espanya categoria (Cadet)
Top 8 Campionat de Balears Elit (amb llicència Cadet o júnior)
Top 5 Campionat de Balears Màster (amb llicencia Cadet)
Participació al Campionat de Balears TR3 amb una bona trajectòria i projecte
esportiu.

ESPECIALITAT DE MOTOCRÒS
-

Participació Nacional categoria Absoluta
Top 20 Campionat Espanya categoria (MX-2 sub18, Promeses)
Top 10 Copes Nacionals
Top 5 Campionat de Balears categoria MX2 y MX2Sub18
Top 3 Campionat de Balears categoria Promeses
Top 5 Campionat de Balears de Crosscountry
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ESPECIALITAT ENDURO
-

Participació Nacional categoria Absoluta
Top 10 Copes Nacionals d’Enduro Infantil
Top 5 Campionat de Balears categoria MX2 y MX2Sub18
Top 3 Campionat de Balears categoria Promeses
Top 5 Campionat de Balears de Crosscountry (qualsevol ctegoria)

ESPECIALITAT DE VELOCITAT
-

Participació i puntuar al menys 1 punt al campionat d´Espanya Absolut
Participació Copes Nacionals Absolutes
Puntuar a Copes Nacionals categories inferiors
Top 1 Campionat de Balears Supersport, Extreme, GP o Pre GP (amb llicència
júnior)
Top 3 Campionat de Balears Supersport, Extreme, GP o Pre GP (amb llicència
Cadet)
Campió de Balears categories Minimotard, Mini GP, 80, 125. (amb llicència
juvenil, Cadet)

També es valorarà els resultats de l’any en curs en què s’està competint.

Per a accedir al full de sol·licitud poden clicar al següent enllaç:
http://goo.gl/forms/iVAqVSXPbqBgrXUO2
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