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Circular 5 / 2016
Andorra la Vella, 1 gener de 2016

Benvolguts amics,
Us adjuntem la informació referent al Campionat del món
de curses muntanya de la IAAF que es celebrarà el proper
mes de setembre de 2016 a .
Així com els criteris de selecció per aquest campionat.
Regularment la FAA informarà als tècnics i atletes implicats,
que hagin assolit les mínimes de participació o en cas de
que la FAA disposi d’invitació el rànking dels atletes que
opten a la invitació.
Salutacions
Junta Directiva
Federació Andorrana d’Atletisme

REGLAMENTS DE LA FAA
CAMPIONATS INTERNACIONALS 2015-2016
PERQUÈ CAP ATLETA ANDORRÀ PUGUI TENIR ACCÈS A
QUALSEVOL DELS CAMPIONATS S’HA DE COMPLIR EL
SEGÜENT:
-

L’ATLETA HAURÀ DE COMPLIR AMB TOTS ELS
REQUISISTS DEL REGLAMENT D’ATLETES DE LA F.A.A.
TEMPORADA 2016

-

I QUE EL SEU TÈCNIC DE L’ATLETA HAGI PRESENTAT
DEGUDAMENT OMPLERT I A TEMPS LA FITXA DE
PLANIFICACIÓ DE LA F.A.A. 2016 A LA COMISSIÓ TÈCNICA
I AQUESTA HAGI ESTAT APROVADA

A nivell de IAAF muntanya:
Campionat del món de curses IAAF de muntanya

A Sapareva Banya (Bulgaria) el 04 de setembre de 2016
Informació del Campionat:
El mundial d’aquesta especialitat te dues modalitats. Una es tipo TRAIL o
TRAVESSA (amb pujades i baixades) i l’altra es KILOMETRE VERTICAL
(només amb pujada). I es realitzen alternativament, una modalitat cada
any. L’any 2016 serà pujada.
Us adjuntem un link: http://wmr
PARTICIPACIÓ:
El nombre de la delegació estarà determinat per
ajut econòmic específic de la IAAF/WMR per aquesta competició i el
pressupost de la FAA .
- En categoria absoluta un equip masculí i un de femení (sempre que hi
hagin els components suficients que compleixin els requisits).
- En categoria sub’20 un equip masculí i un de femení (sempre que hi
hagin els components suficients que compleixin els requisits).

- Sempre i quan la IAAF o Comitè Organitzador pagui el viatge i estada
dels equips.
Proves i equips:
Absolut Masculí
Absolut Femení
Sub’20 Masculí
Sub’20 Femení

equips de 4-6 persones (puntuen 4)
equips de 3-4 persones (puntuen 3)
equips de 3-4 persones (puntuen 3)
equips de 2-3 persones (puntuen 2)

10 km
8 km
8 km
4 km

Selecció:
Atletes andorrans amb llicència de la FAA de la temporada en curs (com
a mínim en el moment de la primera prova de selecció).
La FAA realitzarà la selecció dels equips segons aquests criteris:

REQUISITS PER SER SELECCIONAT:
1) Tenir les següents mínimes segons categories, fetes a la temp.
2016
Absolut masculí - 10km ruta o pista 37'00"
Absolut femení - 5km ruta o pista 22'30"
Júnior masculí - 5km - ruta o pista 17'30"
Júnior femení - 3km - ruta o pista 13'15"
'
2) Participar al Campionat d’Andorra de Cros.
3) Realitzar 2 curses del calendari proposat, en un circuit
similar al del
mundial:
CALENDARI (relalitzar un mínim de des curses i enviar els resultats a la
FAA)
REALITZAR UN MÍNIM DE 1 CURSES VERTICALS AMB UN PERFIL
SIMILAR AL DEL CAMPIONAT. (DEMANAR L’APROVACIÓ DEL CIRCUIT
A LA COMISSIÓ TÈCNICA)
4) Participar al trail que serà el dia 24 de juliol en lloc de 8
d'agost.

En aquesta prova es classificaran directament (sempre hi quan
compleixin els punts anteriors) els següents atletes:
Absolut masculí: 4 primers i el 5 i 6 dependrà, es valorarà amb els
resultats de l'any.
Absolut femení: 3 primers i la 4 dependrà, es valorarà amb els resultats
de l'any.
Sub'20 masculí: 3 primers i el 4 dependrà, es valorarà amb els resultats de
l'any.
Sub'20 femení: 2 primers i la 3 dependrà, es valorarà amb els resultats de
l'any.
També es designarà a dos reserves per si hi ha baixes per causa major a
darrera hora.
Per a la categoria Absoluta, no hi ha limitació d’edat. Per la categoria
sub’20 només son candidats els júniors (18-19 anys) i els juvenils (17-16
anys), es a dir nascuts al 1997-1998-1999-2000.
En cas que algun atleta no pugui assistir a cros o als trails, amb certificat
mèdic, laboral o d'estudis, la Comissió Tècnica no tindrà en compte la
falta.
CONVOCATÒRIA:

LA DATA QUE LA IAAF DESIGNI.

