FEDERACIÓ CATALANA ATLETISME

CRITERIS DE SELECCIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA PER
FEDERACIONS AUTONÒMIQUES DE PROVES COMBINADES.
Criteris de selecció
La Federació Catalana d'Atletisme participarà com a selecció al Campionat d’Espanya per
Federacions Autonòmiques de Proves Combinades, que tindrà lloc el 21 i 22 de Maig a Sòria.
El Comitè Tècnic de la Federació Catalana d'atletisme estableix els següents criteris per a la
preselecció dels atletes participants en aquest campionat:
CRITERIS GENERALS:
• L'equip estarà compost per 6 atletes:
- Dos atletes absoluts o S23 masculins (Decatló Masculina)
- Dos atletes absoluts o S23 femenins. (Heptatló Femenina)
- Un atleta S20 o S18 masculí. (Decatló Masculina)
- Una atleta S20 o S18 femenina. (Heptatló Femenina)
• Els dos atletes absoluts o S23 seràn seleccionats/des d'acord amb la classificació del rànquing
català absolut de Proves Combinades tancat a data de 24 d'abril de 2022, donant prioritat a les
marques realitzades al Campionat de Catalunya de Proves Combinades 2022.
• A la categoria S20-S18 es seleccionarà l'atleta S20 amb millor marca al rànquing català de Proves
Combinades S20 de la temporada en curs, tancat a data de 24 d'abril de 2022, donant prioritat a les
marques realitzades al Campionat de Catalunya 2022, sempre que el/la millor atleta del rànquing
S18 del mateix any no tingui una marca superior en 200 punts a la del/la atleta S20
preseleccionat/da.
• Qualsevol baixa dels/de les atletes preseleccionats/des podrà ser coberta o no pel director tècnic
de la Federació Catalana d'atletisme.
• Per a la selecció definitiva de les proves recollides en el reglament, el Comitè Tècnic farà la
valoració tècnica que consideri convenient, tenint en compte les circumstàncies que puguin afectar
a la participació i rendiment de l'atleta.
• El comitè Tècnic es reserva la facultat de modificar la selecció definitiva dels atletes que formen
l'equip.
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