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CRITERIS DE SELECCIÓ PER A LA CATEGORIA ABSOLUTA, JUVENIL, JÚNIOR 
I CADET DE CURSES PER MUNTANYA EN LÍNIA, VERTICAL, 

ULTRARESISTÈNCIA I PER EQUIPS. 
 
Per a confeccionar l’equip que representarà a la Selecció Catalana de Curses per 
Muntanya als Campionats, Copes d’Espanya i Copa del Mon de Curses per Muntanya 
de les diferents especialitats, l’equip tècnic de FEEC agafarà com a referència els 
resultats obtinguts a les següents competicions: 
 
 

- Campionat i Copa del Mon de la ISF de les diferents especialitats de Curses 
per Muntanya. 

 
- Campionat i Copa d’Espanya de la FEDME de les diferents especialitats de 

Curses per Muntanya 
 

- Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya en línia, vertical, 
ultraresistència i per equips. 
 

- Classificació provisional i final de la Copa Catalana de Curses per Muntanya en 
línia i vertical. 

 
- Criteris tècnics. 

 
Es valoraran els resultats obtinguts durant la temporada immediatament passada i la 
mateixa en les diferents competicions i especialitats de més a menys seguint l’ordre 
esmentat anteriorment, i en els circuits que pertoquen per a la categoria de cadascú. 
 
Requisits a complir: 
 

- Els i les esportistes hauran d’estar en possessió de la llicència federativa FEEC 
habilitada FEDME de la temporada en curs apte per a competir en Curses per 
Muntanya. 

- Els i les esportistes hauran de complir els requisits establerts pel Veïnatge civil 
Català. 

- Haver participat de forma regular en competicions oficials de curses per mun-
tanya. 

- No estar inhabilitat o inhabilitada per competir per la FEEC o per altres federa-
cions autonòmiques, FEDME o ISF. 

- Tenir un grau elevat de compromís a nivell competitiu i amb la federació. 
 
 
 
Antoni Massagué Palau 
Director Tècnic Esportiu de la FEEC. 
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Criteris de selecció 2023 pel Campionat cursa en línia: 
 
- 12 de febrer: Cursa dels Biberons (Prova de la Copa Catalana FEEC) 
- 12 de març: Cameta coixa (Campionat de Catalunya per Entitats) 
- 26 de març: Pugo Regis Trail (Calendari Open FEEC) 
- Campionat de Catalunya de curses en línia 2022. 
- Campionat FEDME de curses en línia 2022. 
- Copa Catalana de curses en línia 2022. 
- Proves del Calendari FEEC 2022.  
 
 
Criteris de selecció 2023 pel Campionat cursa Vertical: 
 
- 18 de març Test cursa Vertical Vilada. 
- Campionat de Catalunya de curses verticals 2022. 
- Campionat FEDME de curses verticals 2022. 
- Copa Catalana de curses verticals 2022. 
- Proves del Calendari FEEC 2022.  
 
 
Criteris de selecció 2023 pel Campionat de Ultres: 
 
- Campionat FEEC d'Ultraresistència 2022.  
- Campionat FEDME d'Ultraresistència 2022. 
- Proves FEEC, FEDME i internacionals de renom del 2022 i 2023. 
 


