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Circular 22 / 2017
Andorra la Vella, 23 de desembre de 2017
Benvolguts amics,
Us fem arribar la modificació del reglament per al mundial de mitja marató que es
celebrarà a València el proper mes de març de 2018.

Salutacions
Junta Directiva
Federació Andorrana d’Atletisme
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CAMPIONAT MÓN DE MITJA MARATÓ
València (Espanya) el 25 de març
PARTICIPACIÓ:
- Assolir la marca mínima de la FAA (marques 2017-2018), i
estiguin preparant la temporada de ruta si només pogués anar 1,
seria el primer del rànquing d’aquest període) i el màxim el que
digui l’otganització.
- Participar al Campionat d'Andorra de ruta (si aquest es fa
abans del campionat del mon)
CONVOCATÒRIA:

LA DATA QUE LA IAAF DESIGNI.

MÍNIMES DE PARTICIPACIÓ
Masculí
Mínima FAA
30’15”
1h05’30”
2h19’00”

MÍNIMES FAA
Proves
10 km
Mitja Marató
Marató

Femení
Mínima FAA
35’30”
1h15’17”
2h37’46”

*Proves de ruta en curses homologades
Per la proximitat de la seu on es far el campionat la Junta directiva
ha aprovat també el següent:
MÍNIMES B (que donen accés a participar al campionat, a la inscripció de la
Federació, al material de competició de la FAA: samarreta i short, o top i
calceta; però que no in clou les despeses de viatge i allotjament; la federació
fa la demanda de furgoneta a Esports per a la participació a aquest
campionat per abaratir els costos del viatge)
Masculí
Mínima FAA
1h17’00”

MÍNIMES FAA
Proves
Mitja Marató

Femení
Mínima FAA
1h33’00”

*Proves de ruta en curses homologades
Les places màximes són les determinades pel reglament de la
competició (a dia d’avui 5 per categoria)

