FEDERACIÓ CATALANA ATLETISME

CRITERIS DE SELECCIÓ
XLVII CAMPIONAT D’ESPANYA PER FEDERACIONS AUTONÒMIQUES.
Criteris de selecció
La Federació Catalana d'Atletisme participarà com a selecció al LXVII Campionat d’Espanya per
Federacions Autonòmiques que tindrà lloc el 2 de juliol a Granollers.
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 i Dones: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1.500 m - 3000 m - 5.000 m - 3000 m obstacles
- 110/100 m tanques - 400 m tanques - 5000 m marxa – Salt d’alçada - Salt amb Perxa - Salt de
Llargada - Triple Salt - Llançament de Pes - Llançament de Disc - Llançament de Martell –
Llançament de Javelina
Mixt: 4x100m i 4x400m
2) El Comitè Tècnic confeccionarà la selecció a partir dels resultats obtinguts pels/per les atletes
catalans/es en el proper Campionat d’Espanya Absolut que tindrà lloc a Nerja, del 24 al 26 de
juny.
El Comitè Tècnic atorgarà la plaça de cada una de les proves de l’apartat 1 d’aquests cristeris de
selecció a l’atleta millor classificat/da en cadascuna d’elles a l’esmentat Campionat d’Espanya
Absolut.
Els relleus es composaran amb criteri tècnic amb els/les atletes millors classificats/des en les
següents proves:
● 4x100m mixt: 100m i 200m.
● 4x400m mixt: 400m. i 400mt.
3) Els equips estaran compostos en base a un atleta per prova i un equip per cada relleu. Podran
participar-hi atletes de les categories:
●
●
●
●
●

●

Màster: Totes les proves.
Sènior: Totes les proves.
Sub23: Totes les proves.
Sub20: Totes les proves.
Sub18: En les seves proves autoritzades. Poden participar en 1 prova i 1 relleu (de tal forma
que la suma de distàncies realitzades en la prova individual, si és cursa, i el relleu no superin
els 510m). Poden participar en un concurs i qualsevol prova de relleus.
Sub16: En les seves proves autoritzades (no estan autoritzats a participar en dues proves en
cap cas).

4) Cada atleta podrá participar en 2 proves (incloent els relleus), a excepció d’allò contemplat per a
cada categoría.

5) Participació d’atletas estrangers: Es permet la participació d’atletas sense nacionalitat espanyola,
sempre que tinguin llicencia RFEA d’àmbit estatal en vigor I no es superin les dues participacions
per categoria (homes i dones)
6) La selecció és publicarà el dilluns 27 de juny.
7) Qualsevol baixa dels/de les atletes seleccionats/des serà coberta pel Comitè Tècnic de la FCA,
tenint en compte els resultats del Campionat d’Espanya Absolut i el ranking català de la prova en
qüestió.
8) 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

