
 

DESPLAÇAMENTS A CAMPIONATS D’ESPANYA PISTA COBERTA 2023 
 

Per decisió de la Junta Directiva de l’entitat,  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.  

 

Per rebre els ajuts corresponents, l’atleta haurà de presentar obligatoriament, documentació 

ORIGINAL que acrediti allotjament (Factura Hotel original), i rebut factura, i tambè, full de 

desplaçaments  ( per calcular quilòmetres) ORIGINAL i signat (corresponent al campionat 

d’Espanya disputat). Si aquest va amb tren i/u avió,  fotocopia del bitllet. 

*CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT. 17-18-19 febrer . MADRID 

 

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 235/2022.  Per altra banda, i 

sempre que la RFEA repesqui a l’atleta, l’entitat posa les següents minimes a fer que es 

detallen a continuació. Tanateix, per una prova de final directe, l’entitat abonarà DUES NITS 

D`HOTEL + 150 EUR en concepte de desplaçament. Per la resta de proves, TRES NITS 

D’HOTEL. 

 

HOMES PROVA DONES 

6.94 60mll 7.70 

22.00 200mll 25.00 

48.75 400mll 56.00 

1.52.00 800mll 2.12.50 

3.52.00 1500mll 4.30.00 

8.15.00 3000mll 9.25.00 

8.40 60mtq 8.80 

2.04 Altura 1.73 

5.00 Perxa 3.80 

7.20 Llargada 5.80 

15.00 Triple 12.30 

16.00 Pes 13.18 

4.850 P Combinades 3.550 

 

 
 

 

 

 

 



 

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

-En els estatals sub16 (25/26 març. Ourense) ,sub18 (11/12 març. Salamanca) i 

sub20 (4/5 març. Sabadell): 

 
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). 
 

No es tindràn en compte les marques per repesca. 

 

 

 

-En els estatals sub23: (4/5 febrer. Antequera) 

 

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 235/2022.  

 

Tanateix, per una prova de final directe, l’entitat abonarà DUES NITS D`HOTEL + 150 EUR 

en concepte de desplaçament.. Per la resta de proves, TRES NITS D’HOTEL + 150 EUR en 

concepte desplaçament. Caldrà aportar factura hotel i bittelts avió/AVE per part de l’atleta. 

 

No es tindràn en compte les marques per repesca.  

 

IMPORTS ESTIPULATS (100%) segons seus dels campionats: 
CEsp indoor 2022 Sub16 : 250eur  

CEsp indoor 2022 Sub18 : 220eur  

CEsp indoor 2022 Sub20 :  0eur (el club es farà càrrec del canon d’inscripció estipulat RFEA+FCA, si es 

medallista) 

 

 

 

 

Manresa, Desembre 2022 
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