
MINIMES JOCS DEL MEDITERRANI ORAN 2022 

OBJECTE 

El present document proposa els criteris de selecció dels Jocs del Mediterrani a ORAN. 

La realització dels criteris de selecció no pressuposa la immediata participació ja que 

anirà vinculat a la disposició pressupostaria del mateix. Així mateix els esports que no 

figuren en aquest document no s’han considerat ja que no estan en disposició mentre 

es realitzava la tasca d’establir criteris de tenir un equip i/o esportistes competitius. En 

cas que la situació canviï aquests criteris es poden revisar. 

 

ATLETISME      

  
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels 
anteriors Jocs del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es 
obtenir un nivell de competició elevat, i assolir posicions en el  mig de la taula de 
classificacions. L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, per tant la 
CT del COA proposa la participació  de dos Atletes  i un tècnic.   

    
Per acreditar els temps relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril del 
2020 fins el 22 de maig del 2022. Les mínimes s'han de realitzar amb 
cronometratge electrònic 

  

      
Criteris de Classificació   
Les mínimes de classificació s'han calculat d'acord amb la relació del percentatge 
pròmig en base de la referència de les mínimes de classificació dels últims Jocs 
Olímpics.  
La quota acordada  per l'atletisme, és  de 2 atletes més un tècnic. En cas de superar 
aquest nombre, l'excedent d'atletes qualificats serà avaluat per una comissió 
conjunta amb la federació responsable i la CT del COA. Les mínimes proposades 
són orientatives i es poden adaptar amb criteris tècnics consensuats per ambdues 
parts. 
En cas que no s'assoleixin la totalitat de les mínimes per a cobrir les places, la 
Federació proposarà els atletes que cregui oportú i la CT del COA decidirà la 
inscripció dels mateixos. I sempre que sigui possible és prioritzaran opcions que 
 afavoreixin la igualtat de gènere en la delegació. 
Un cop l'atleta aconsegueixi la classificació en una prova, aquest podrà participar 
en altres proves a més a més de la seva prova de referència 

  
 

NOTA:  Els càlculs de les mínimes s’han realitzat amb el criteri d’incrementar els temps o 
disminuir els valors segons la prova amb referència de les mínimes dels últims jocs olímpics. La 
diferència per les mínimes masculines són del 9% i per les femenines són del 11% 

 

  



MASCULI JM2022 
100 meters 00:10,95 
220 meters 00:22,06 
400 meters 00:48,94 
800 meters 01:54,67 

1.500 meters 03:54,35 
5.000 meters 14:24,91 

10.000 meters 29:56,32 
110 hurldes 00:14,52 
400 hurldes 00:53,30 

3.000 steeplechase 09:07,18 
  High Jump 2,12 
  Pole Vault 5,28 
  Long Jump 7,48 
  Triple Jump 15,60 
  Shot Put 19,20 
  Discus Throw 60,06 
  Hammer Throw 70,53 
  Javelin Throw 77,35 
  Heptathlon 7.599 

20.000 Walk 01:28:17,40 
50.000 Walk 04:10:42,00 

  ½ Matathon 00:01:06,12 

   
FEMENI JM2022 

100 meters 00:12,38 
220 meters 00:25,31 
400 meters 00:57,00 
800 meters 02:12,64 

1.500 meters 04:31,06 
5.000 meters 16:50,10 

10.000 meters 34:52,35 
110 hurldes 00:14,25 
400 hurldes 01:01,49 

3.000 steeplechase 10:32,70 
  High Jum 1,78 
  Pole Vault 4,28 
  Long Jump 6,21 
  Triple Jump 13,03 
  Shot Put 16,84 
  Discus Throw 57,79 
  Hammer Throw 65,98 
  Javelin Throw 58,24 
  Decathlon 5842,20 

20.000 Walk 01:41:00,60 
  ½ Matathon 00:01:17,27 

 

  



 
CICLISME     

  
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels 
anteriors Jocs del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es 
obtenir un nivell de competició elevat, i assolir posicions en la zona mitjana de la 
taula de classificacions. L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, 
per tant la CT del COA proposa la participació  d'un ciclista (en ruta) i un tècnic. 

  

    

  
Per acreditar els resultats  relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril 
del 2020 fins el 22 de maig del 2022. 

    

    

 
Per a poder participar en els Jocs del Mediterrani ORAN 2022 l’atleta-ciclista ha 
d´haver assolit un dels dos primers llocs en curses de nivell regional o nacional,  
en els territoris veïns, França o Espanya (o en altres països de un nivell esportiu 
comparable). 
A més a més es demana a la federació que proporcioni a la CT del COA, la 
següent documentació dels atletes proposats: 
- Passaport 
- Currículum esportiu dels dos últims anys 
- Experiència documentada 
- Rànking nacional i internacional en cas de tenir-lo, i/o resultats recents 
- Pla de treball i entrenaments 
- Informació sobre l'estat físic dels atletes (si hi ha lesions, estan en recuperació, 
etc...) 
-Qualsevol altra informació que sigui rellevant per avaluar el nivell de l’esportista 
La CT es reunirà amb la federació per tal d'avaluar la inscripció als jocs. 

 

 

  



KARATE    

    
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels anteriors 
Jocs del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es obtenir un nivell 
de competició elevat, i assolir posicions en la zona mitjana de la taula de classificacions. 
L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, per tant la CT del COA proposa la 
participació d'un equip de 1 Karateka  i un tècnic. 

    
Per acreditar els resultats relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril del 
2020 fins el 22 de maig del 2022. 

    
Criteris de Classificació 
Per a poder participar en els Jocs del Mediterrani ORAN 2022, el/a  Karateka caldrà que 
haguí realitzat un mínim de dos resultats de la següent llista :  
 

Competicions Resultat 
Gran Final Lliga Espanyola 8èna 

Rànking Federació Mundial 100è  o millor  
  
  

Les categories seran sènior. 
A més a més es demana a la federació que proporcioni a la CT del COA, la següent 
documentació dels atletes proposats: 
- Passaport 
- Currículum esportiu dels dos últims anys 
- Experiència documentada 
- Rànking nacional i internacional en cas de tenir-lo, i/o resultats recents 
- Pla de treball i entrenaments 
- Informació sobre l'estat físic dels atletes (si hi ha lesions, estan en recuperació, etc...) 
-Qualsevol altra informació que sigui rellevant per avaluar el nivell de l’esportista 
La CT es reunirà amb la federació per tal d'avaluar la inscripció als jocs. 

 

  



 
NATACIÓ    

    
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels 
anteriors Jocs del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es 
obtenir un nivell de competició elevat, i assolir posicions en el  mig de la taula de 
classificacions. . L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, per tant 
la CT del COA proposa la participació  de dos Atletes  i un tècnic. 

  
Per acreditar els temps relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril del 
2020 fins el 22 de maig del 2022. Les mínimes s'han de realitzar amb 
cronometratge electrònic i piscina de 50 metres (s’acceptaran conversions 
homologades). 

    
Criteris de Classificació 
Les mínimes de classificació s'han calculat d'acord amb la relació del percentatge 
pròmig en base de la referència de les mínimes de classificació dels últims Jocs 
Olímpics.  
La quota acordada  per la natació és de 3 atletes més un tècnic. En cas de superar 
aquest nombre, l'excedent d'atletes qualificats serà avaluat per una comissió 
conjunta amb la federació responsable i la CT del COA. 
En cas que no s'assoleixin la totalitat de les mínimes per a cobrir totes les places, 
la Federació proposarà els atletes que cregui oportú i la CT del COA decidirà la 
inscripció dels mateixos. I sempre que sigui possible és prioritzaran opcions que 
 afavoreixin la igualtat de gènere en la delegació. 
Un cop l'atleta aconsegueixi la classificació en una prova, aquest podrà participar 
en altres proves a més a més de la seva prova de referència 

 

  



MASCULI JM2022 
50 Freestyle 00:23,95 

100 Freestyle 00:52,67 
200 Freestyle 01:55,62 
400 Freestyle 04:06,40 
800 Freestyle 08:30,96 

1500 Freestyle 16:17,01 
50 Backstroke 00:27,01 

100 Backstroke 00:58,35 
200 Backstroke 02:07,52 

50 Breaststroke 00:29,52 
100 Breaststroke 01:04,53 
200 Breaststroke 02:20,75 

50 Butterfly 00:25,52 
100 Butterfly 00:56,12 
200 Butterfly 02:06,05 
200 Individual Medley 02:09,34 
400 Individual Medley 04:38,08 

4x100 Freestyle 03:32,79 
4x100 Medley 03:53,99 

   

   
FEMENI JM2022 

50 Freestyle 00:27,04 
100 Freestyle 00:58,59 
200 Freestyle 02:08,15 
400 Freestyle 04:30,62 
800 Freestyle 09:19,33 

1500 Freestyle 17:48,74 
50 Backstroke 00:30,48 

100 Backstroke 01:05,44 
200 Backstroke 02:21,57 

50 Breaststroke 00:33,72 
100 Breaststroke 01:12,82 
200 Breaststroke 02:37,58 

50 Butterfly 00:28,43 
100 Butterfly 01:03,00 
200 Butterfly 02:19,55 
200 Individual Medley 02:23,62 
400 Individual Medley 05:05,70 

4x100 Freestyle 03:56,70 
4x100 Medley 04:22,45 

 

  



PETANCA    
    
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels 
anteriors Jocs del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es 
obtenir un nivell de competició elevat, i assolir posicions en la zona mitjana de la 
taula de classificacions. L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, 
per tant la CT del COA proposa la participació d'un equip de dos atletes i un tècnic. 

    
Per acreditar els resultats relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril 
del 2021 fins el 22 de maig del 2022. 

    
Criteris de Classificació 
Per a poder participar en els Jocs del Mediterrani ORAN 2022 la selecció de 
petanca ha d'assolir un dels dos primers llocs en campionats Absoluts en les 
regions veïnes tant de França o Espanya (p.e. Campionat de Catalunya….). 
A més a més es demana a la federació que proporcioni a la CT del COA, la 
següent documentació dels atletes proposats: 
- Passaport 
- Currículum esportiu dels dos últims anys 
- Experiència documentada 
- Ranking internacional en cas de tenir-lo, i/o resultats recents 
- Pla de treball i entrenaments 
- Informació sobre l'estat físic dels atletes (si hi ha lesions, estan en recuperació, 
etc...) 
La CT es reunirà amb la federació per tal d'avaluar la inscripció als jocs. 

 

  



TAEKWONDO    

    
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels anteriors Jocs 
del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es obtenir un nivell de 
competició elevat, i assolir posicions en la zona mitjana de la taula de classificacions. 
L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, per tant la CT del COA proposa la 
participació d’un atleta i un tècnic. 

    
Per acreditar els resultats relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril del 2020 
fins el 22 de maig del 2022. 

    
Criteris de Classificació 
Per a poder participar en els Jocs del Mediterrani ORAN 2022 cal realitzar un mínim de dos 
resultats de la següent llista: 
 

Competicions Resultat 
Campionats Nacionals (Esp/Fr) Medalla 

Rànking Mundial/Olímpic 200è  o millor 
Open G2-G10 Medalla 

Mundial/Europeu Júnior Passar rondes 
Mundial/Europeu Sènior  (equiv. G12) Passar rondes 

JJOO (equiv. G20) Classificació 
  

Les categories seran sènior. 
Els resultats de la meitat de taula dels jocs de Tarragona 2018 són de 50è al Rk Mundial en 
amunt, amb vàries medalles als open i alguna a Europeu / Mundial Júnior. A més a més es 
demana a la federació que proporcioni a la CT del COA, la següent documentació dels atletes 
proposats: 

- Passaport 

- Currículum esportiu dels dos últims anys 

- Experiència documentada 

- Ranking internacional en cas de tenir-lo, i/o resultats recents 

- Pla de treball i entrenaments 

- Informació sobre l'estat físic dels atletes (si hi ha lesions, estan en recuperació, etc...) 

 

  



TENIS TAULA   

    
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels anteriors Jocs 
del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es obtenir un nivell de 
competició elevat, i assolir posicions en la zona mitjana de la taula de classificacions. 
L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, per tant la CT del COA proposa la 
participació d'un atleta  i un tècnic per el Tenis Taula. 
El campionat es sènior/Absolut i la selecció serà amb criteris de selecció sènior. 

    
Per acreditar els resultats relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril del 2021 
fins el 22 de maig del 2022. 

    
Criteris de Classificació 
Per a poder participar en els Jocs del Mediterrani ORAN 2022 l’atleta de Tenis Taula ha 
d'assolir un dels dos primers llocs en campionats Absoluts en les regions veïnes tant de 
França o Espanya (p.e. Campionat de Catalunya….). 
A més a més es demana a la federació que proporcioni a la CT del COA, la següent 
documentació dels atletes proposats: 
- Passaport 
- Currículum esportiu dels dos últims anys 
- Experiència documentada 
- Ranking internacional en cas de tenir-lo, i/o resultats recents 
- Pla de treball i entrenaments 
- Informació sobre l'estat físic dels atletes (si hi ha lesions, estan en recuperació, etc...) 
La CT es reunirà amb la federació per tal d'avaluar la inscripció als jocs. 

 

  



TENIS    

    
Les mínimes de classificació s'estableixen tenint en compte els resultats dels anteriors Jocs 
del Mediterrani de Tarragona del 2018. L'objectiu dels mateixos es obtenir un nivell de 
competició elevat, i assolir posicions en la zona mitjana de la taula de classificacions. 
L'organització no ha fixat cap sistema de selecció propi, per tant la CT del COA proposa la 
participació d'un atleta  i un tècnic per el Tenis. 

    
Per acreditar els resultats relacionats es defineix el període entre el dia 1 d'Abril del 2021 
fins el 22 de maig del 2022. 

    

    
Criteris de Classificació 
Per a poder participar en els Jocs del Mediterrani ORAN 2022 l’atleta de Tenis ha d'assolir el 
numero 150 o millor ranking dels països veïns (Espanyol o Frances), o bé el 250 de l’ATP. 

 


