Circular núm. 02/2019

S’obre la convocatòria a les proves d’accés al Centre de
Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya (CTEEC)

L’Àrea Tècnica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) obre la
convocatòria a les proves d’accés al Centre de Tecnificació d’Escalada de Catalunya
(CTEEC).
El CTEEC de la FEEC té la missió de preparar esportistes joves del territori català per a les
competicions internacionals, en les modalitats d’escalada esportiva i escalada en bloc. Els
esportistes segueixen un programa d’entrenament planificat i orientat a obtenir el rendiment
més òptim, en funció de les seves característiques (nivell tècnic i físic en el moment d’ingrés)
i del calendari de competicions de cada temporada.
Enguany el format del CTEEC s’apartarà de la línia duta durant la temporada passada.
Després d’un període en el que des de la FEEC es duia un control i gestió dels grups de
competició d’algunes sales d’escalada del territori català, s’ha decidit tornar a formar un grup
reduït d’esportistes controlats per l’equip tècnic del CTEEC i, d’aquesta manera, deixar que
les sales d’escalada siguin les que gestionin els seus propis grups de competició.
Les inscripcions estan obertes fins al 23 de gener de 2019 i es poden formalitzar a través
d’aquest enllaç.
Les proves de selecció es duran a terme el 26 de gener de 2019 de 9:00 a 18:00 h. La
ubicació es comunicarà als inscrits una vegada finalitzat el període d’inscripció.
Tots aquells i aquelles esportistes que vulguin formar part del CTEEC però no puguin assistir
a les proves d’accés, cal que enviïn un correu electrònic a l’Ivan Terricabras, nou director del
CTEEC, a cteec@feec.cat, amb còpia a joel.vila@feec.cat i exposin els seus motius.
Es demana màxima difusió entre els associats.

Antoni Massagué Palau
Director Tècnic Esportiu de la FEEC
Barcelona, 7 de gener de 2019
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