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Circular 16 / 2017
Andorra la Vella, 29 de setembre de 2017
Benvolguts amics,
Us adjuntem els períodes de renovació de llicències i les tarifes de les mateixes. Per
a la temporada 2017-2018 els següents punts son generals a totes les llicències.
- El període per realitzar les llicències (de clubs, d’atletes i de jutges) de la
temporada 2017-2018 serà del 1 al 31 d'octubre de 2017. I per tant totes les
renovacions de llicència hauran d’estar a la FAA el dia 1 de novembre de
2017.
- Un cop acabat aquest període les tarifes de llicències, tindran un recàrrec
de 15€ per fer-se fora de termini (queden excloses les llicències de atletes
que s'inscriguin per primera vegada).
- I les llicències no seran vàlides sinó es fa efectiva la quota abans del 31 de
desembre
LLICÈNCIA DE CLUB:
LLICÈNCIA DE CLUB______________________ GRATUÏTA

LLICÈNCIA DE TÈCNIC:
Per la temporada 2017-2018 es farà la següent llicència de tècnic:
Una llicència única amb un cost de 35€, tant pels tècnics amb titulació
d’Entrenadors Nacional d'Atletisme RFEA o Llicenciat en Educació física,
entrenadors de club d’atletisme o graduats en educació física, monitors d’atletisme
o altres titulacions esportives.
Els tècnics que no tinguin llicencia de la FAA de la temporada en curs no podran
optar qualsevol avantatge: participar a les reunions de la Comissió Tècnica,
utilització del material de la federació, utilització dels espais gestionats per la
federació, col·laboracions o ajuts de la federació, ...)
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LLICÈNCIA DE JUTGE:
A la llicència haurà de constar el nivell del jutge (jutge nacional o jutge de prova)
així com les diferents especialitzacions que tingui (sortides, fotofinish, ...)
Quota de Jutge de la FAA

__________ 21€ (augmenta fins cost l’assegur.)

LLICÈNCIA D'ATLETA:
Període de renovacions de llicències del 1 al 31 d' octubre de 2016.
Com atleta d'un club andorrà
Com atleta independent

__________ 21 €
__________ 35 €

NOVETATS
+ Donat l’augment de flexibilitat a nivell de les llicències dels països veïns els
atletes que competeixin en clubs de fora d’Andorra podran tenir llicència per un
club d’Andorra, sempre i quan aquest club no trameti una llicència per dit atleta
per a la mateixa federació del club de fora.
+ Per poder ser internacional durant la temporada 2017/2018, serà obligatori que
els atletes presentin a la federació un certificat mèdic amb prova d’esforç inclosa,
sense aquest cap atleta podrà ser seleccionat per representar a la FAA. La FAA
presentarà aviat una opció de preu reduït a un dels centres mèdic del país.
+ Atletes no residents que pertanyen a un club del país (bàsicament per atletes de
les comarques properes al Principat). Dits atletes podran tenir llicència de la FAA
per un club andorrà si en els darrers 3 anys han estat afiliats a algun club
d’Andorra. Però no podran optar a cap tipus d’ajuda per part de la FAA ni ser
seleccionat per la FAA.”
I al igual que els altres anys per poder optar qualsevol avantatge: premis, ajuts, ser
internacional, tenir opció a les medalles, utilització del material, opció a ser
internacional...) es condició necessària tenir la llicència de la FAA per la temporada
en curs degudament tramesa.
Salutacions
Junta Directiva
Federació Andorrana d’Atletisme

