
MÍNIMES JOCS DE PETITS ESTATS “MONTENEGRO 2019” 

ATLETISME (Cronometratge elèctric) 

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 classificar-se de cara a la par�cipació en els Jocs de Pe�ts Estats d’Europa 

“Montenegro 2019”. Per acreditar-les es defineix el període de temps entre el dia 1 d’abril 

de 2018 fins el dia 28 d’abril de 2019. 

Aquestes marques mínimes surten de la mitjana del tercer lloc (bronze) en els darrers tres 

Jocs de Pe�ts Estats d’Europa, és a dir, Luxemburg 2013, Islàndia 2015 i Sant Marino 2017, 

revisades amb cada Federació nacional andorrana, per seguir amb el nostre principi de que 

vagin als Jocs dels Pe�ts Estats d’Europa espor�stes d’un elevat nivell compe��u. 

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

Masculí Prova Femení 

10"90 100 m.ll. 12"10 

22"00 200 m.ll. 24"60 

49"10 400 m.ll. 57"20 

1'55"00 800 m.ll. 2'09"00 

3'58"00 1500 m.ll. 4'41"00 

14'50"00 5000 m.ll. 17'30"00 

14'20"00 5000 ruta 17'00"00 

32'00"00 10000 m.ll. 37'50"00 

31'00"00 10000 ruta 36'50"00 

16"00 110/100 m.t. 15"00 

57"00 400 m.t. 1'03"80 

9'25"00 3000 m.obs. --- 

7,05 m. Llargada 5,60 m. 

2,05 m. Alçada 1,68 m. 

14,40 m. Triple 11,60 m. 

4,80 m. Perxa 3,50 m. 

17,20 m. Pes 12,50 m. 

49,00 m. Disc 41,00 m. 

65,00 m. Javelina 44,00 m. 

55,00 m. Martell 46,00 m. 

42"90 4 x 100 m. 47"80 

3'20"00 4 x 400 m. 4'00"00 



NATACIÓ (Piscina de 50 m. i Cronometratge electrònic) 

BÀSQUET 
Per poder par�cipar en els Jocs de Pe�ts Estats Montenegro 2019, l’equip representant de 

la Federació Andorrana de Bàsquet en el Campionat d’Europa Sènior “C” ha d’assolir un 

dels tres primers llocs en aquesta compe�ció. 

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

Masculí Prova Femení 

23"45 50 lliures 26"90 

51"65 100 lliures 58"25 

1'54"40 200 lliures 2'06"00 

4'06"00 400 lliures 4'25"00 

--- 800 lliures 9'13"00 

16'16"00 1500 lliures --- 

58"30 100 esquena 1'05"50 

2'10"10 200 esquena 2'25"00 

1'05"25 100 braça 1'13"80 

2'24"50 200 braça 2'40"15 

57"50 100 papallona 1'02"80 

2'09"50 200 papallona 2'24"70 

2'11"10 200 esFls 2'23"15 

4'42"00 400 esFls 5'05"00 

3'30"00 4 x 100 ll. 4'00"50 

7'55"00 4 x 200 ll. 8'42"00 

3'54"00 4 x 100 esFls 4'25"00 

26”30 50 esquena 30”40 

29”55 50 braça 34”25 

24”85 50 papallona 28”75 

COMPETICIONS RESULTAT  

Tornejos regionals a França o Catalunya (Sènior)  6 finalistes 

Semifinals del Campionat de França (Sènior)  8 finalistes 

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

Gran Prix de França (Sènior)  4 finalistes 

Copes d’Espanya Open (Sènior)  8 finalistes 

Supercopes d’Espanya (Sènior)  10 finalistes 

Finals del Campionat de França (Sènior)  10 finalistes 

Campionat d’Europa (Sènior)  10 finalistes 

Campionat del Món (Sènior)  10 finalistes 



TIR (S’ha de fer dues vegades la marca mínima) 

VOLEIBOL PLATJA 

TENNIS 

TENNIS TAULA 

VOLEIBOL 
Per poder par�cipar en els Jocs de Pe�ts Estats Montenegro 2019, l’equip representant de 

la Federació Andorrana de Voleibol en el Campionat d’Europa Sènior “C” ha d’assolir un 

dels tres primers llocs en aquesta compe�ció. 

Per poder par�cipar en els Jocs de Pe�ts Estats Montenegro 2019, l’espor�sta ha d’estar 

situat entre els 500 millors del ránking absolut de l’any 2018 d’Espanya o de França. 

Per poder par�cipar en els Jocs de Pe�ts Estats Montenegro 2019, l’espor�sta ha d’estar 

situat entre els 25 primers llocs del ránking català absolut o bé els 100 primers llocs del 

ránking d’Occitània absolut de l’any 2018. 

NOTA: 
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 els Jocs amb una periodicitat mensual. 

Per altra banda, cal confirmar que es faci l’especialitat espor�va en la qual teniu mínima i 

que no hi hagi més espor�stes amb mínima que el nombre màxim de par�cipants perme-

sos per país segons el reglament dels Jocs de Pe�ts Estats d’Europa. 

Masculí Prova Femení 

117 Trap —- 

588 Air Pistol —- 

—- Air Rifle 592 

Per poder par�cipar en els Jocs de Pe�ts Estats Montenegro 2019, cal haver arribat a tres 

finals en els tornejos en el que s’ha par�cipat durant l’es�u 2018. 


