
 

DESPLAÇAMENTS A CAMPIONATS D’ESPANYA PISTA COBERTA 2022 

 
Per decisió de la Junta Directiva de l’entitat, i com a conseqüència de la complicada situació 

que estem vivint, queda reglamentat el següent: 

 

Els desplaçaments (per motius de seguretat) als respectius campionats es recomana fer-los 

individualment. 

 

L’entitat posarà a disposició dels/de les atletes un Delegat/entrenador en cadasquna de les 

competicions 

*CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT. 25/27 febrer . Ourense 

L’entitat abonarà el cost del viatge (desplaçamanet i allotjament) a aquell/a atleta que 

consegueixi la marca mínima exigida per la RFEA en circular 271/2021, o be fasi els 

registres següents i es classifiqui segons ranking establert per la RFEA: 
Prova  Marca Abs Masc Marca Abs Fem 

60mll  6”90   7”68 

200mll  21”89   24”74 

400mll  47”92   56”31   

800mll  1’51”67   2’10”87 

1500mll  3’51”22   4’33”49 

3000mll  8’06”33   9’30”79 

60m tq  8”43   8”77 

Altura  2’05m   1’74m 

Perxa  5’05m   3’90m 

Llargada  7’26m   5’92m    

Triple  14’85m   12’41m 

Pes  16’73m   13’28m 

Combinades 4860p   3673p 

*CAMPIONATS D’ESPANYA SUB16, SUB18, SUB20, SUB23 

En els estatals sub16 (26/27 març. Sabadell) ,sub18 (5/6 març. València) i sub20 

(12/13 març. Antequera): 

L’entitat abonarà el 100% de l’import estipulat segons on es celebri el campionat 

respectiu a aquells/es atletes que aconsegueixin posició de medallista. 

 

L’entitat abonarà el 50% de l’import estipulat segons on es celebri el campionat respectiu 

a aquells/es atletes que aconsegueixin posició de finalista (8 primers). 

 

En els estatals sub23: (19/20 febrer. Salamanca) 

L’entitat abonarà el cost del viatge (desplaçamanet i allotjament) a aquell/a atleta que 

consegueixi la marca mínima exigida per la RFEA en circular 271/2021, o be es classifiqui 

segons ranking establert per la RFEA. 

 

IMPORTS ESTIPULATS (100%) segons seus dels campionats: 
CEsp indoor 2022 Sub16 : 110eur  

CEsp indoor 2022 Sub18 : 160eur  

CEsp indoor 2022 Sub20 : 240eur 
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