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CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2022-2023 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ D’ATLETISME 
 
 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:  
El programa de tecnificació d’atletisme té com objectiu fonamental 
permetre l’assoliment d’una progressió dels seus esportistes per 
poder participar al més alt nivell esportiu possible, ja sigui obtenint 
bons resultats a nivell nacional, formant part de l’equip nacional de 
les seves categories, obtenint bons resultats a nivell internacional i 
inclús la participació als Jocs olímpics  
En quant als objectius específics:  

 Col·laborar amb la FAIB en la detecció i seguiment 
d’esportistes talentosos.  

 Col·laborar amb la FAIB en la formació continua dels tècnics 
dels diferents nuclis d’entrenament  

 
 
LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:  
Lloc: Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears i altres 
instal·lacions esportives públiques de les Illes Balears (pendent de 
conveni de col·laboració).  
 
Els esportistes admesos en el programa de tecnificació d’atletisme 
hauran d’entrenar de manera obligatòria amb el tècnic del programa 
de tecnificació, les sessions setmanals o quinzenals que es 
determinin de manera consensuada entre el tècnic responsable de 
l’esportista i el tècnic del programa de tecnificació amb el vistiplau 
del director tècnic.  
La resta d’esportistes hauran d’entrenar amb el tècnic responsable 
del sector del programa de tecnificació d’atletisme.  
L'estructuració d'entrenament i la programació anual dependrà de 
l'entrenador responsable de el tècnic responsable de l’esportista amb 
col·laboració del tècnic del programa de tecnificació sector pel qual 
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hagi estat admès i supervisat pel director tècnic.  
L’horari d’entrenament i els llocs podran variar al llarg de la 
temporada.  
 
 
 
EDATS i DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES  
El programa disposa de 25 places per esportistes entre categoria 
Sub16 i Absoluta (menors de 35 anys).  
No es contempla un número mínim o màxim per categoria o sector 
perquè dependrà del compliment dels requisits específics  
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS:  
Haver aconseguit la marca mínima pel Campionat d’Espanya de la 
seva categoria temporada 2021 i/o 2022.  
No haver renunciat a cap convocatòria per formar part de la selecció 
balear -absoluta o per categories- durant la temporada 2021 i/o 
2022.  
Atletes estrangers: Els esportistes estrangers majors de VINT (20) 
anys complits al llarg de 2022 NO podran optar al grup de 
tecnificació. En tot cas, si un esportista estranger inclòs als grups de 
tecnificació prengués part a una competició amb la selecció nacional 
de la seva nacionalitat, causaria automàticament baixa del programa 
de tecnificació d’Atletisme.  
Residir i mantenir la residencia a les Illes Balears durant la 
temporada 2023  
La Direcció tècnica reservarà fins a 5 places per decisió tècnica.  
 
Per mantenir-se en el programa  
Complir amb tots els apartats descrits en el programa.  
Complir amb el programa d’entrenaments i tenir un informe positiu de 
l’equip tècnic.  
Complir el reglament de règim intern de Centre de Tecnificació 
Esportiva de les Illes Balears  
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ:  
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Els esportistes de categories SUB16, SUB18, SUB20 i SUB 23 tenen 
prioritat sobre els esportistes de categoria absoluta. 
Els esportistes no seleccionats rebran un informe per part de la direcció 
tècnica dels motius pels quals no ha estat seleccionats al primer llistat. 
Es publicarà un llistat d’espera sense ordre de prelació. 


