CAMPIONAT D'EUROPA JÚNIOR AIGÜES OBERTES (AA.OO)
SETÚBAL - PORTUGAL - 3 a 5/06/2022
CRITERIS SELECCIÓ

1.

PROGRAMA DE PROVES DE COMPETICIÓ
a. Categoria júnior, anys 2005 i 2006, masculí i femení.
b. Prova: 7,5k

2. ASPECTES GENERALS
a. Els presents criteris tenen per objecte obrir una nova línia competitiva, regulant el procés de
selecció per al Campionat d'Europa júnior de AA.OO.
b. La línia de treball amb els Equips Nacionals en joves s'emmarca en l'estratègia de preparació a
mig-llarg termini.
c. Qualsevol nedador/a seleccionat que es veiés afectat per una malaltia o lesió en qualsevol moment
entre les proves de selecció i la competició, haurà de notificar-lo a la F.A.N. de manera immediata
i podrà ser requerit per a dur a terme les proves diagnòstiques, podent, en el seu cas, ser donat
de baixa a criteri del Director Tècnic de la F.A.N.
d. El Director Tècnic de la F.A.N. es reserva el dret a proposar la selecció d'algun nedador/al fet que,
encara no havent complert els criteris proposats, la seva inclusió es vegi justificada en el benefici
dels objectius i rendiment de l'Equip Nacional júnior.
e. Durant la competició de referència, tots els convocats hauran de complir amb les normes
d'equipament marcades per la L.E.N. i la F.A.N.
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3. TAULA MARQUES MÍNIMES
a. Qualsevol esportista que aconsegueixi la marca mínima de la F.A.N. per a la seva participació en
el CEJOW ha d'haver participat amb anterioritat durant aquesta temporada en una altra prova
oficial d'aigües obertes en les proves corresponents a la seva categoria.
b. Per a la participació al C. d'Europa d'Aigües Obertes en categoria júnior, s'establiran com a proves
de referència els 1500m Lliure, nedats del 01/09/2021 al 10/05/2022 en p50m i amb
cronometratge electrònic. Així mateix, es permet realitzar les marques mínimes en p25 i amb
cronometratge electrònic aplicant les conversions de la RFEN de la temporada 21/22.
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Alfonso Maltrana Gómez
Director Tècnic de la F.A.N
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