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Circular 3 / 2017
Ordino, 5 de febrer de 2017

Benvolguts amics,
Us adjuntem la informació referent a la nova normativa de
la FAA referents als records d’Andorra absoluts tant de pista
coberta, com d’aire lliure com de ruta, i la suggeriment de
la IAAF de fer com ells i fer un control antidopatge cada cop
que es batin.
Aquesta normativa es per tots els records de la temporada
2016/2017.
Atentament
Bernat Vilella
President
Federació Andorrana d'Atletisme
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NORMATIVA FAA PER VALIDAR
NACIONALS CATEGORIA ABSOLUTA

ELS

RECORDS

Els atletes andorrans estan sota la supervisió i normativa de l’Agència
Andorrana Antidopatge (AGAD), a més a més en aquesta època de
transparència i col·laboració en un tema tant complexa com es el
dopatge a la societat actual, la FAA a més de col·laborar amb l’AGAD,
i seguint el suggeriment de la IAAF, farà una normativa similar a la
dels països que en envolten (Espanya, França, Itàlia, Portugal,...).
Tots els atletes andorrans que batin un record d’Andorra Absolut
(pista coberta, aire lliure o ruta) hauran de sol·licitat als Jutge Àrbitre
de la prova o al Director de la Competició o als organitzadors, i
sol·licitar que volen passar el control antidopatge, per haver batut el
record nacional i la seva federació ho demana per validar la marca.
Aquí pot passar el següent:
-

Que la competició tingui control antidopatge. En aquest cas
perquè la marca sigui considerada vàlida S’HAURÀ de passar el
control. L’atleta pot posar en contacte a la FAA amb els
organitzadors per verificar aquests reglament, i que la FAA es farà
càrrec de la despesa.

-

Que la competició no tingui control antidopatge. En aquest cas
l’atleta haurà de sol·licitar als organitzadors un certificat com que
ells han demanat de fer el control, però que la organització no ha
pogut atendre la demanda per manca del servei. Llavors l’atleta
haurà de presentar aquest certificat a la FAA, perquè aquesta
homologui la marca.

EN TOTS DOS CASOS LA FAA ES GUARDA EL DRET DE FER PASSAR
UN CONTROL ANTIDOPATGE SORPRESA a l’atleta que hagi batut el
record quan aquesta ho consideri oportú, en qualsevol moment de la
temporada.

