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CIRCULAR :

10 / 2009

SORTIDA : MAIG de 2009

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

CRITERIS DE SELECCIÓ ALS ENCONTRES DE LA
SELECCIÓ CATALANA
La FCA, a proposta del Comitè Tècnic i la Comissió de Promoció, fa públic els criteris de selecció als diferents
encontres de la Selecció Catalana
Campionat d’Espanya Juvenil per Seleccions Autonòmiques (Avilés, 30/05/09-31/05/09)
En aquesta competició els criteris de selecció per a totes les proves, són:
•

1r. atleta classificat en el Rànquing Juvenil FCA Aire Lliure amb marques realitzades des del
21/03/09 fins el 24/05/09. En cas d’empat en marques, es tindrà en compte la segona millor
marca dels/les atletes.

•

En cas que algun/a atleta hagi assolit 2 primers llocs en el Rànquing Aire Lliure, serà el Comitè
Tècnic qui decidirà en quina prova és seleccionat.

•

L’atleta reserva serà seleccionat a criteri del Comitè Tècnic.

Campionat d’Espanya Cadet per Seleccions Autonòmiques (Zaragoza, 13-14/06/09)
En aquesta competició els criteris de selecció per a totes les proves, són:
•

1r. atleta classificat en el Rànquing Cadet FCA Aire Lliure amb marques realitzades des del
28/03/09 fins el 07/06/09. En cas d’empat en marques, es tindrà en compte la segona millor
marca dels/les atletes.

•

En cas que algun/a atleta hagi assolit 2 primers llocs en el Rànquing, Aire Lliure serà la
Comissió de Promoció qui decidirà en quina prova és seleccionat.

•

L’atleta reserva serà seleccionat a criteri de la Comissió de Promoció.

Campionat d’Espanya Absolut per Federacions (Ciudad Real, 13/06/09)
En aquesta competició, el Comitè Tècnic decidirà els participants en funció dels següents criteris:
•

Rànquing FCA absolut tancat a 7 de juny de 2009.

•

Participació i resultat en el Campionat de Catalunya Absolut.

•

Estat de forma de l’atleta a data de 7 de juny de 2009.

Campionat d’Espanya Absolut de Proves Combinades per Federacions (Alhama de Murcia, 30/05/0931/05/09)
En aquesta competició, el Comitè Tècnic decidirà els participants en funció dels següents criteris:
•

Primer/a atleta Rànquing FCA 2009 Pista Coberta Proves Combinades

•

Dos/dues primers/es atletes del Campionat de Catalunya de Proves Combinades, que tindrà
lloc els dies 9 i 10 de maig.

•

Estat de forma de l’atleta les setmanes prèvies a la competició.

Nota: En el cas de les marques assolides per atletes de categoria junior masculí amb artefactes i
tanques de la seva categoria se les restaran 200 punts, per tal de poder ser avaluades i tingudes en
compte a l’hora de fer la selecció absoluta.

Jordi Estruch i Valero
Gerent

