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CRITERIS DE SELECCIÓ, CAMPIONAT ESPANYA PER AUTONOMIES 

CATEGORIA ABSOLUTA 

Criteris de selecció 

La Federació Catalana d'Atletisme participarà com a selecció al campionat d’Espanya per CCAA, a 
disputar el 7 d’Agost a El Paso (La Palma). 

La selecció estarà formada per 5 atletes en categoria masculina i femenina. 

En el moment d’inscripció a la prova s’ha de fer constar el nom del club, aquest ha d’estar donat 
d’alta a la Federació Catalana d’Atletisme. 

Els criteris de selecció són: 

Els/les dos primers/es classificats/des del campionat de Catalunya de Trail Running 

9 de Maig a Berga-Rasos-Berga. 

El/la tercer/a, quart/a i cinquè/na  atleta anirà a criteri tècnic del comitè de Trail de la Federació 
Catalana d’Atletisme, es podran tenir en compte pero no obligatoriament: 

21 de Març Montserrat Sky race 25km 1500+ 

4   d’Abril  Trail Rocacorba 30km 1200+ 

25 d’Abril Trail Costa Brava 22km 800+ 

12 de Juny Lles Xtrail 21km 1077+ 

18 de Juliol Ulldeter 24km 1300+ 

En cas que no es celebri cap de les competicions anteriors, la selecció passarà a criteri tècnic de la 
FCA. 

La selecció es farà pública a la pàgina oficial de la Federació Catalana Atletisme. 
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CATEGORIA SUB23 

La Federació Catalana d'Atletisme participarà com a selecció al campionat d’Espanya per CCAA, a 
disputar el 7 d’agost a El Paso (La Palma). 

La selecció estarà formada per 3 atletes en categoria masculina i femenina. 

En el moment d’inscripció a la prova s’ha de fer constar el nom del club, aquest ha d’estar donat 
d’alta a la Federació Catalana d’Atletisme. 

Els criteris de selecció són: 

El  primer/a classificat/da masculí i femení del Campionat de Catalunya de Trail, a disputar el  

9 de Maig a Berga-Rasos-Berga. 

El segon i tercer atleta anirà a criteri tècnic del comitè de Trail de la Federació Catalana d’Atletisme, 
es podran tenir en compte pero no obligatoriament: 

21 de Març Montserrat Sky race 25km 1500+ 

4   d’Abril  Trail Rocacorba 30km 1200+ 

12 de Juny Lles Xtrail 21km 1077+ 

18 de Juliol Ulldeter 24km 1300+ 

En cas que no es celebri cap de les competicions anteriors, la selecció passarà a criteri tècnic de la 
FCA. 

La selecció es farà pública a la pàgina oficial de la Federació Catalana Atletisme. 
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CATEGORIA SUB20 

La Federació Catalana d'Atletisme participarà com a selecció al campionat d’Espanya per CCAA, a 
disputar el 7 d’agost a El Paso (La Palma). 

La selecció estarà formada per 3 atletes en categoria masculina i femenina. 

En el moment d’inscripció a la prova s’ha de fer constar el nom del club, aquest ha d’estar donat 
d’alta a la Federació Catalana d’Atletisme. 

Els criteris de selecció són: 

El  primer/a classificat/da masculí i femení del Campionat de Catalunya de Trail, a disputar el  

23 de Maig a Olèrdola. 

El segon i tercer atleta anirà a criteri tècnic del comitè de Trail de la Federació Catalana d’Atletisme, 
es podran tenir en compte pero no obligatoriament: 

21 de Març Montserrat Sky race Express 13km 700+ 

12 de Juny Lles Xtrail 15km 608+ 

18 de Juliol Ulldeter 11’5km 650+ 

 

En cas que no es celebri cap de les competicions anteriors, la selecció passarà a criteri tècnic de la 
FCA. 

La selecció es farà pública a la pàgina oficial de la Federació Catalana Atletisme. 

 

 

 

 

 


