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 CRITERIS DE SELECCIÓ 
CAMPIONAT D’ESPANYA PER FEDERACIONS AUTONÒMIQUES SUB18 
 
 
Criteris de selecció 

La Federació Catalana d'Atletisme participarà com a selecció al Campionat d’Espanya per 
Federacions Autonòmiques Sub18, que tindrà lloc el 4 de juny a Valladolid. 

 

El Comitè Tècnic de la Federació Catalana d'atletisme estableix els següents criteris per a la selecció 
dels/de les atletes participants en aquest campionat: 

 
CRITERIS GENERALS: 

 
1. Proves del calendari de la competició: 

 
 Homes: 100 m – 400 m - 1.500 m – 2000 m obstacles – 400 m tanques – Salt de llargada  – 

Salt d’alçada – Llançament de pes – Llançament de Martell 
 

 Dones: 200 m – 800 m - 3.000 m – 100 m tanques – 5000 m marxa – Triple Salt – Salt amb 
Perxa– Llançament de Disc – Llançament de Javelina 

 
 Mixt: 4x100m y 4x400m 

 
2. Els equips estaran formats per un/a atleta per prova i un equip de relleus per cada federació. 

 
3. Cada atleta podrá participar en 2 proves (incloent els relleus). 

 
4. Els atletes estrangers podran participar sense cap tipus de limitació. 

 
5. El Comitè Tècnic seleccionarà el campió i la campiona de Catalunya de les proves relacionades 

en l’apartat número 1 del Campionat de Catalunya Sub18 que es disputarà a Manresa el 28 de 
maig de 2022. 
 
Els relleus mixtes estaran formats per: 
 4x100m: 

El campió i la campiona de Catalunya Sub18 de 100m 
El campió i la campiona de Catalunya Sub18 de 200m 

 4x400m:  
El campió i el sotscampió de Catalunya Sub18 de 400m 
La campiona i la sotscampiona de Catalunya Sub18 de 400m 

 
En la prova de 5000 m. marxa també es tindran en compte els resultats de les atletes catalanes 
participants en el ‘XXXV Gran Premio Internacional de Marcha Cantones de A Coruña’. 
 
La selecció és publicarà el dilluns 30 de maig. 
 
 
 

 



6. Qualsevol baixa dels/de les atletes seleccionats/des serà coberta pel Comitè Tècnic de la FCA, 
tenint en compte els resultats del campionat de Catalunya Sub18, l’esmentat Gran Premi 
Internacional de Marxa Cantones per a la prova de 5000m. marxa femenina, i el ranking català 
de la prova en qüestió. 

 
7. El comitè Tècnic es reserva la facultat de modificar la selecció definitiva dels  atletes que formen 

l'equip en benefici de la selecció catalana. 
 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2022 


