
MÍNIMES PEL FESTIVAL OLÍMPIC DE LA JOVENTUT MÍNIMES PEL FESTIVAL OLÍMPIC DE LA JOVENTUT 

D’EUROPA “BAKU 2019”D’EUROPA “BAKU 2019”  
La Comissió Tècnica del Comitè Olímpic Andorrà d’acord amb les converses man�ngudes 

amb les Federacions espor�ves corresponents, marca les mínimes i/o criteris a superar per 

poder optar a par�cipar al Fes�val Olímpic de la Joventut d’Europa “Baku 2019”. 

Per acreditar-les es defineix el període de temps entre el dia 1 d’abril de 2018 fins el dia 16 

de juny de 2019. 

D’aquesta manera, les mínimes i/o criteris queden de la forma següent: 

ATLETISME (Cronometratge elèctric)ATLETISME (Cronometratge elèctric)  

En Atle�sme la par�cipació queda restringida als joves nascuts els anys 2003 i 2004 tant en 

la categoria femenina com en la masculina. 

Masculí Prova Femení 

12"21 100 m 13"48 

24"81 200 m 27"72 

54"56 400 m 1'02"92 

2'06"50 800 m 2'26"85 

4'25"10 1500 m 5'04"70 

9'32"00 3000 m 10'52"30 

16"01 110/100 tq 15"68 

1'01"49 400 tanq 1'09"30 

6'52"50 2000 m.obs 8'09"50 

53'21"0 10K. Marxa --- 

--- 5K. Marxa 28'03"0 

1,82 Alçada 1,57 

4,14 Perxa 3,33 

6,30 Llargada 5,31 

13,01 Triple 11,03 

15,93 Pes 13,37 

47,79 Disc 37,35 

56,70 Martell 53,55 

57,60 Javelina 41,40 

TennisTennis  
Per poder par�cipar al Fes�val Olímpic de la Joventut d’Europa “Baku 2019”, cal haver 

arribat a tres finals en tornejos de caràcter regional com a mínim. La par�cipació queda 

restringida als joves nascuts els anys 2004 i 2005 tant en la categoria femenina com en la 

masculina. 



NATACIÓ (Piscina de 50 m. i Cronometratge elèctric)NATACIÓ (Piscina de 50 m. i Cronometratge elèctric)  

NOTA:NOTA:  

En Natació la par�cipació queda restringida als joves de la categoria Infan�l, que en la ca-

tegoria masculina correspon als nois nascuts els anys 2003 i 2004 i en la categoria femeni-

na correspon a les noies nascudes els anys 2004 i 2005. 

JUDO JUDO (S’han de fer dos d’aquests resultats en categoria sènior)  

Per altra banda, com ja sabeu tots, el fet d’assolir aquests criteris de par�cipació no vol dir  

anar a la compe�ció. Hi ha unes obligacions implícites que s’han d’acomplir: 

• Estar en ac�u la temporada 2018-19, entrenant i par�cipant en les compe�cions. 

• La Federació corresponent ha de fer arribar al COA les fitxes de seguiment dels espor-

�stes que es�guin preparant el fes�val amb una periodicitat mensual. 

• També hi pot haver limitacions en el nombre de par�cipants per tot l’establert en el 

reglament de la compe�ció o bé per la logís�ca del COA. 

Masculí Prova Femení 

26"95 50 lliures 29"65 

58"23 100 lliures 1'04"96 

2'07"04 200 lliures 2'21"92 

4'29"75 400 lliures 4'57"57 

--- 800 lliures 10'12"63 

17'47"83 1500 lliures --- 

1'04"81 100 esquena 1'12"79 

2'22"11 200 esquena 2'37"65 

1'12"33 100 braça 1'21"58 

2'38"36 200 braça 2'57"41 

1'02"78 100 papallona 1'10"90 

2'21"38 200 papallona 2'41"88 

2'22"97 200 esEls 2'40"40 

5'06"43 400 esEls 5'42"58 

COMPETICIONS RESULTAT 

Tornejos regionals a França o Catalunya (Cadet) 6 finalistes 

Semifinals del Campionat de França (Cadet) 8 finalistes 

Campionats regionals de 2a i 3a divisió a França (Cadet) 6 finalistes 

Gran Prix de França (Cadet) Podi 

Copes d’Espanya Open (Cadet) 8 finalistes 

Supercopes d’Espanya (Cadet) 10 finalistes 

Finals del Campionat de França (Cadet) 10 finalistes 

En Judo la par�cipació queda restringida als joves nascuts els anys 2002 i 2003 tant en la 

categoria femenina com en la masculina. 


