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CIRCULAR 03/2022 
Ordino, 17 de març de 2022 
 
 
A tots els atletes, 
 
Els propers dies del 20 al 22 de maig es celebrarà a la Nucía (Espanya) la XIX edició del Jocs 
Iberoamericans. Es tracta d’una de les competicions més importants de la present temporada 
per la Federació Andorra d’Atletisme. La nostra intenció es desplaçar la millor delegació possible 
amb l’objectiu de seguir fomentant el desenvolupament dels nostres atletes. 
 
Les proves que formen part del programa dels Jocs Iberoamericans son les següents: 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000, 3000 obstacles, 110/100 tanques, 400 tanques, llargada, alçada, triple, 
perxa, martell, javelina, pes, disc, mitja marató, heptatló/decatló, 10000m.marxa, 4x100 i 4x400. 
 
Aquesta circular regula els criteris de selecció dels atletes per la competició: 
 

 Per poder participar a la prova s’haurà de ser andorrà i disposar de llicència de la 
Federació Andorrana d’Atletisme. Poden participar atletes de totes les categories, amb 
l’excepció dels atletes sub-18 que no podran participar en les proves de llançaments, 
combinades, marxa i 5000m 

 Es podrà inscriure un màxim de dos atletes, en cadascuna de les proves 
 No hi ha límit en el nombre de proves en les que pot participar un mateix atleta. 
 Amb l’objectiu de facilitar un marc de referència als atletes, s’ha aprovat una taula amb 

les marques mínimes per ésser seleccionat.  
 Per poder ser seleccionat es consideraran les marques realitzades a partir del dia 1 de 

gener del 2022 fins al 15 de maig del 2022. 
 Si es dona el cas que diversos atletes realitzen la marca mínima per a una mateixa prova, 

el seleccionador decidirà finalment quin o quins atletes son escollits per participar-hi.  
 En el supòsit que un atleta realitzi marca mínima en diverses proves, el seleccionador 

decidirà a quina prova o proves s’inscriu a l’atleta. 
 La Federació Andorrana d’Atletisme a proposta del seleccionador podrà incloure en la 

convocatòria final atletes que no hagin assolit la mínima. 
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IBEROAMERICANS 

  MASCULI FEMENI 
100m.ll 11''10 12''50 
200m.ll 22''10 25''40 
400m.ll 48''70 58''00 
800m.ll 1'50''00 2'19''00 
1500m.ll 3'51''00 4'40''00 
5000m.ll 14'30''00 17'30''00 
110/100m.tq 16''00 15''50 
400m.tq 58''00 1'04''50 
3000 obstac 8'55''00 10'55''00 
Alçada 1,85 1,56 
Perxa 4,75 3,60 
Llargada 6,80 5,60 
Triple salt 14,00 11,30 
Pes 13,50 10,50 
Disc 42,00 30,00 
Martell 42,00 43,00 
Javelina 44,00 35,00 
Combinades 5900 punts 4600 punts 
10000m.m 47'00 53'00 
1/2 marató 1h10'30 1h27'00 

 
 
 
 
Atentament, 
 
Kevin Poulet, 
Gerent  


