CRITERIS DE SELECCIÓ CLUBS CATALANS PER PARTICIPAR EN EL CAMPIONAT
D'ESPANYA DE CLUBS 26 de febrer de 2017 - Oropesa (Castelló)
Els Clubs Catalans que podran participar en aquest Campionat se seleccionaran del Campionat de
Catalunya de Clubs. En el cas que un Club renunciés a participar-hi es passaria al següent classificat.
La classificació per Clubs s'establirà prenent els llocs assolits pels 4 primers atletes d'un mateix equip en
cada categoria, excepte a les categories Junior i Promesa Femení a la qual es prendran les 3 primeres
atletes.
El nombre de clubs catalans participants en cada categoria són :
Llarg Masculí
4
(15)
Llarg Femení
2
Promesa Masculí
4
(6)
Promesa Femení
lliure
Júnior Masculí
6
(16)
Júnior Femení
4
Juvenil Masculi
5
(3)
Juvenil Femení
4
Cadet Masculí
5
(4)
Cadet Femení
6
Curt Mascuí
5
(14)
Curt Femení
5
( ) Entre parèntesi figura el lloc en que es troba Catalunya com a reseva de cada categoria.

(9)
(11)
(8)
(11)
(7)

A més a més també participaran els tres primers clubs classificats en cada categoria del Campionat
d'Espanya de Clubs de Cros del 2016 :
FC Barcelona
1r classificat Curt M/F - 2n classificat Promesa M/F
AA Catalunya
1r classificat Juvenil M
CA Igualada
2n classificat Juvenil F
CA Mollet
3r classificat Cadet F
* Només pot prendre part un equip per club i categoria.
* La prova del cros curt està reservada, únicament, per a atletes de la categoria Promesa, Senior i Veterà.
* La prova del llarg està reservada, únicament, per a atletes de la categoria Senior i Veterà.
* Cap atleta pot doblar prova

CRITERIS DE SELECCIÓ EQUIP CATALÀ
Per participar al : 100è.
Campionat d'Espanya Sènior Homes
43è.
Campionat d'Espanya Sènior Dones
31è.
Campionat d'Espanya Promesa Homes / Dones
62è.
Campionat d'Espanya Júnior Homes
40è.
Campionat d'Espanya Júnior Dones
a disputar-se el dia 12 de març del 2017 a Gijón. L'Àrea Tècnica de la FCA formarà els corresponents
equips catalans sota un criteri obert a fi de no hipotecar l'oportunitat de disposar dels millors atletes, encara
que el Campionat de Catalunya definirà prioritàriament la selecció de cara al Campionat d'Espanya.
Per tant, seran seleccionats directament del Campionat de Catalunya de Cros els 3 primers classificats, amb
la limitació de 2 estrangers com a màxim a la categoria senior masculí i 1 a la resta de categories.
El nombre d'atletes que formaran part de cada selecció, en funció des resultats, seran :
Senior homes
:
8o9
Senior dones
: 5o6
Promesa homes
:
5o6
Promesa dones
: 5o6
Junior homes
:
5o6
Junior dones
: 5o6
Els responsables de la selecció són :per a la categoria Senior Masculí (José Ríos), Senior Femení (Manel
Pla), Promesa Masculí (Andreu Novakosky), Promesa Femení (Juan Carlos Galán), Junior Masculí (Jordi
Toda) i Junior Femení (Maria Carbó)

CRITERIS DE SELECCIÓ CNAT D'ESPANYA CADET i JUVENIL (CSD)
En el Campionat d'Espanya Juvenil i Cadet (Consejo Superior de Deportes), que es disputarà el dia 26 de
març de 2017 a Don Benito (Badajoz), podran participar 6 atletes per categoria de cada comunitat
autònoma.
A la categoria Juvenil i Cadet seran seleccionats directament els 3 primers atletes del Campionat de
Catalunya Individual, que se celebrarà en lloc a designar el dia 12 de febrer.
La resta d’atletes (3) es decidiran a criteri de la Comissió de Cros i de Promoció.
Els responsables de la selecció són :per a la categoria Juvenil Masculí (Manel Fernández), Juvenil Femení
(Juan Carlos Galán), Cadet Masculí (Jordi Toda) i Cadet Femení ( Maria Carbó).

