FEDERACIÓ CATALANA ATLETISME

CRITERIS DE SELECCIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’ATLETISME SUB16 I INCLUSIU
PER FEDERACIONS AUTONÒMIQUES.
Criteris de selecció
La Federació Catalana d'Atletisme participarà com a selecció al Campionat d’Espanya
d’Atletisme Sub16 i inclusiu per Federacions Autonòmiques, que tindrà lloc del 8 al 9
d’octubre a Pamplona (Navarra).
La normativa de l’esmentada competició la podeu consultar en el següent enllaç:
https://www.rfea.es/normas/pdf/Reglamento2022/12_fed_autonomicasSub16CESA.pdf
El Comitè Tècnic de la Federació Catalana d'atletisme estableix els següents criteris per a
la selecció dels/de les atletes participants en el Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub16:
Criteris generals Campionat d’Espanya Sub16 per FFAA:
1. Proves del calendari de la competició:
●

Homes:
100m, 300m, 600m, 1000m, 3000m, 5000m marxa, 100m tanques (0.914), 300m
tanques (0.84), 1500m obstacles (0.762), Alçada, Llargada, Perxa, Triple, Pes (4
kg), Disc (1 kg), Javelina (600 gr), Martell (4 kg), 4x100m i 4x300m

●

Dones:
100m, 300m, 600m, 1000m, 3000m, 3000m marxa, 100m tanques (0.762), 300m
tanques (0.762), 1500m obstacles (0.762), Alçada, Llargada, Perxa, Triple, Pes
(3kg), Disc (800gr), Javelina (500gr), Martell (3kg), 4x100m i 4x300m

2. Els equips estaran formats per un/a atleta per prova i un equip de cada relleu per
federació.
3. Cada atleta podrà participar en 2 proves seguint els següents criteris: en 1 prova i en
1 relleu, o en els dos relleus.
4. Els/les atletes estrangers/es podran participar sense cap tipus de limitació.
5. El Comitè Tècnic seleccionarà el campió i la campiona de Catalunya de les proves
relacionades en el punt 1, a partir dels resultats del Campionat de Catalunya Sub16
que es va disputar a Barcelona (Can Dragó) el 9 de juliol de 2022.
Els relleus es confeccionarà seguint criteris tècnics.
La selecció és publicarà el dilluns 26 de setembre
6. Qualsevol baixa dels/de les atletes seleccionats/des serà coberta pel Comitè Tècnic de
la FCA seguint criteris tècnics.
7. El comitè Tècnic es reserva la facultat de modificar la selecció definitiva dels/de les
atletes que formen l'equip en benefici de la selecció catalana.
8. El Comitè Tècnic confeccionarà l’equip tècnic que dirigirà la selecció catalana en

aquest campionat comptant amb els/les membres del CT i els/les entrenadors/es
dels/de les atletes seleccionats/des. En cas de no poder tancar l’equip tècnic que es
desplaçarà al Campionat seguint aquests criteris, el CT el confeccionarà seguint allò
que cregui més oportú per l’èxit de la convocatòria.
Per ser escollit com a membres de l’esmentat quadre tècnic, els/les entrenadors/es
hauran de tenir la llicència de la FCA degudament tramitada per la temporada 2022.
9. Els/Les atletes seleccionats/des pel Campionat d’Espanya Inclusiu per seleccions
autonòmiques, ho seran segons els criteris que estableixin les federacions catalanes
d’esportistes amb discapacitat.

Barcelona, setembre de 2022

