CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2017-2018
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ D’ATLETISME
BREU INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA:
El programa de Tecnificació d'Atletisme del CTEIB (abans Escola Superior
d'Atletisme) va crear-se l’any 1997 i ha permès que atletes de les Illes Balears
hagin estat ininterrompudament presents als Jocs Olímpics des de Sidney 2000
fins Rio 2016. En els darrers 4 anys els esportistes del CTEIB han aconseguit 26
medalles nacionals i 4 medalles internacionals. La presència d’atletes a seleccions
nacionals de diferents categories no seria possible sense l'existència del Programa
d’atletisme del CTEIB

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:
Els objectius esportius a curt i llarg termini són:
Objectius a curt termini (2017-2018):
 Obtenir 3 medalles als campionats d’Espanya absoluts.
 Obtenir 2 medalles als campionats d’Espanya promeses.
 Obtenir 2 medalles als campionats d’Espanya juniors.
 Obtenir 3 medalles als campionats d’Espanya juvenils.
 Obtenir 3 medalles als campionats d’Espanya cadets.
Objectius a mig i llarg termini (2018-2020):
 Tenir 3 atletes als JJOO de Tokio 2020 que hagin format part del CTEIB
d’Atletisme.
 Tenir 5 atletes que formin part de les seleccions nacionals als diferents
campionats internacionals de les diferents categories.
 Obtenir 8 medalles als campionats d’Espanya absoluts.
 Obtenir 6 medalles als campionats d’Espanya promeses.
 Obtenir 7 medalles als campionats d’Espanya juniors.
 Obtenir 10 medalles als campionats d’Espanya juvenils.
 Obtenir 10 medalles als campionats d’Espanya cadets.
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EQUIP TÈCNIC:








Director Tècnic: Mario Avellaneda Soriano.
Tècnic Sector Llançaments: Jose Juan Vellibre Belenguer.
Tècnic Sector Velocitat: Juan Sancha Matas.
Tècnic Sector de Fons i Cross: Mateo Domínguez Sánchez.
Tècnic Sector Mig fons: Mateu Cañelles Martorell.
Tècnic Sector Salts: Enrique Roldán Sánchez.
Tècnic Sector de Tanques: Antoni Roig Serra.

LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:
 Mallorca: Príncipes de España, Son Moix, Magalluf, Manacor.
 Eivissa: Can Misses, Sant Antoni, Santa Eulària.
 Menorca: Pista Municipal de Maó.
L'estructuració d'entrenament i la programació anual dependrà de l'entrenador personal
de l'esportista, amb l'acceptació per part del responsable de sector pel qual hagi estat
admès. Aquesta estructuració i planificació serà signada per totes les parts: esportista,
entrenador, responsable de sector i director tècnic i serà condició imprescindible per
mantenir-se en el Programa. La programació tindrà present els objectius establerts i els
compromisos amb el club a què pertany l'esportista, per aquest motiu no serà permès cap
canvi d’entrenador si no és amb la firma autoritzada del Director Tècnic i el responsable de
l’àrea.

PLACES DISPONIBLES:
 Divuit (18).
 La durada de la plaça serà anual (temporada esportiva). Hi haurà una revisió de
seguiment trimestral dels esportistes de manera que, qui no compleixi els objectius
programats de forma trimestral podrà sortir del programa, i ocuparia la plaça el
següent en ordre de la llista publicada com reserves.
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EDATS:
Mínim cadet de segon any (nascuts el 2003), de quinze anys fins a vint-i-dos anys
acomplits. A partir d'aquesta edat, es valorarà especialment el seu nivell a l'alta
competició per poder continuar excepcionalment al programa.

ESTUDIS-TECNIFICACIÓ:
En el cas del Programa d’Atletisme cursar els estudis a l’IES CTEIB no només NO ÉS
OBLIGATORI sinó que des de la direcció del programa es farà un informe a la
Fundació de tots els casos d’esportistes que ho sol·licitin indicant la idoneïtat
d’acudir o no a l’IES.

REQUISITS GENERALS I ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS:
Requisits generals:
1. Tenir el veïnatge administratiu en qualsevol municipi de les Illes Balears, amb un
mínim de tres anys, anteriors a la data de la sol·licitud d’accés a la residència.
2. Tenir llicència esportiva per les Illes Balears per a la temporada 17/18.
3. Passar de forma favorable reconeixement mèdic.
4. No haver estat expulsat ni haver abandonat voluntàriament amb anterioritat un
programa de tecnificació.
5. No haver tingut cap expedient disciplinari a l’IES CTEIB en anys anteriors.
6. Signar el codi d’ètica esportiva que regula els programes de tecnificació,
assumint el compromís de complir-lo i col·laborar a difondre el seu esperit
esportiu.
7. Signar i complir la normativa general que regula els programes de tecnificació.
8. Complir els criteris d’accés i/o permanència del programa de tecnificació
Requisits específics:
1. Haver aconseguit la marca mínima per al Campionat d’Espanya de la seva
categoria 2016/2017.
2. És imprescindible no haver renunciat a cap convocatòria per formar part de
la selecció balear -absoluta o per categories- durant la temporada
2016/2017.
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3. Atletes estrangers: Els esportistes estrangers majors de VINT (20) anys

complits al llarg de 2018 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 CTEIB Atletisme.

NORMES D'ENTRENAMENT DEL PROGRAMA:
Els esportistes que formin part del programa del CTEIB Atletisme al llarg del període
2017/2018 es comprometen:




A informar a través dels seus entrenadors personals i de forma escrita dels seus
objectius, incidències -lesions, baixes del programa...- del decurs de la temporada i
d'aquella informació que pugui ser d'interès pel bon desenvolupament del
programa del CTEIB Atletisme.
Els esportistes del programa i els seus entrenadors es comprometen a entrenar i a
que les despeses que es generin dins del programa siguin la prova per la qual han
accedit al programa (en cas contrari s’haurà de justificar davant l’equip tècnic).

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Per ordre de prioritat d'assignació de les places disponibles:
A) Atletes internacionals amb la selecció espanyola al llarg de la temporada
2016/2017 i Medallistes (or, plata, bronze) al campionat d’Espanya de la seva
categoria al llarg de la temporada 2016/2017, pista coberta, aire lliure, cros, ruta
o Paralímpics.
B) Atletes finalistes (places quarta a vuitena) al campionat d’Espanya de la seva
categoria al llarg de la temporada 2016/2017, pista coberta, aire lliure, cros, ruta
o Paralímpics. Aquestes places, en cas que s’assignin, es faran en ordre descendent
tenint en compte la categoria (absoluta-promesa-junior-juvenil-cadet) i la posició
(de quart a vuitè/-na).
C) Atletes inclosos entre els QUINZE (15) primers del rànquing nacional absolut
pista coberta, aire lliure, ruta o els VUIT (8) primers del rànquing nacional de la
seva categoria pista coberta, aire lliure, ruta. Aquestes places, en cas que
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promesa-junior-juvenil-cadet) i la posició (de quart a vuitè/-na o quinzè/-a en cas
de la categoria absoluta).
D) Es reserven dues places a decisió de l’equip tècnic del CTEIB on es valoraran
circumstàncies específiques dels esportistes i la seva projecció.
E) En cas de cobrir-se les 18 places, es crearà una llista de reserves seguint els criteris
de selecció.

Per a accedir al full de sol·licitud poden clicar al següent enllaç:
http://goo.gl/forms/iVAqVSXPbqBgrXUO2
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