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Benvolguts amics,
Us adjuntem la informació referent a la nova normativa de
la FAA referents als controls antidopatge, que entra en
vigència a data d’avui dia 11 de març de 2016.
Salutacions
Junta Directiva
Federació Andorrana d’Atletisme

NORMATIVA FAA CONTROLS ANTIDOPATGE

Aquesta normativa ha estat aprovada en Junta Directiva i entra en
vigència el 12 de març de 2016.
Els atletes andorrans estan en disposició de ser reclamats per a un
control antidopatge per diferents entitats (IAAF, AEA, COA, Agència
Andorrana Antidopatge, Secretaria d’Estat d’Esports, Federació
Andorrana d’Atletisme i en cas de participar a campionats organitzats
per ells RFEA, FFA, Unió del Mediterrani, Associació de la Francofonia,
Iberoamericans, AASSE)
Cada entitat te la seva pròpia reglamentació per als controls
antidopatge (IAAF i AEA, als records del món o d’Europa, als
guanyadors, per sorteig) (el COA, fins ara, a tots els preseleccionats
pels Jocs Olímpics)
Des de ara la FAA, veient la millora dels atletes (ja s’han aconseguit
dues mínimes internacionals) i pel futur, i seguint directrius de la
IAAF (que fa anys que ens reclama controls, i normatives com que
tots els records nacionals han de passar un control per poder ser
vàlids), ha aprovat el següent reglament:
-

Tots els rècords d’Andorra Absoluts en proves Olímpiques (o que
tinguin dret a premi i a campionat internacional) amb 1000 punts
taula IAAF (edició en vigència) o més, hauran de passar un
control antidopatge en les següents 24h perquè aquesta marca
pugui ser vàlida.
Si la marca té entre 900 i 999 de la taula IAAF en vigència, serà
la FAA qui decidirà si es fa o no el control (per sorteig).
Si la marca té 899 punts taula IAAF en vigència o menys, no es
realitzarà control antidopatge.

-

Tots els atletes que participin als campionat internacionals
individuals absoluts hauran de passar un control abans de
participar al campionat (al 2016, Mundial Indoor, Europeu
Absolut, Jocs Olímpics)

-

Tots els atletes que participin als campionat internacional de
categories passaran un control per sorteig (al 2016, mediterrani
sub’23, mundial junior, europeu juvenil)

-

En proves on participem com equip o hi participem molts atletes,
es faran controls per sorteig (al 2016, mundial muntanya, AASSE
míting)

