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REGLAMENTS DE LA FAA
AJUTS I PREMIS 2020
1.- REGLAMENTS PER ATLETES DE LA FAA
2020
1.1.- REQUISITS PER PODER OPTAR ALS AJUTS I
PREMIS
- Llicència en actiu de la temporada en curs, degudament actualitzada (pels atletes no
andorrans, caldrà tenir la residència i estar afiliat a un club del país o independent a la
FAA).
- No tenir cap expedient disciplinari obert i/o sanció per la temporada en curs, com atleta,
tècnic o jutge.
- Participar al Campionat d'Andorra en una de les proves de les seves especialitats en cas de
no poder-ho fer, s'haurà de comunicar a l president de la Comissió Tècnica, els motius pels
quals no pot amb els justificants adients. Si es per lesió s'haurà d'adjuntar el certificat de la
Doctora Anna Lopez (doctora col·laboradora de la FAA) i si es per motius laborals un
certificat de la feina on li deneguen la festa.
- Participar en tots els encontres internacionals en que la federació l'hagi seleccionat.
- Participar a les concentracions en que la federació l'hagi seleccionat.
- L'atleta ha de participar als encontres internacionals en el millor moment possible de la
seva preparació.
- No complir alguna d'aquestes normes serà motiu suficient per retirar l'ajut de forma parcial
o total.
- Els atletes amb beques ARA, tindran accés al premis assolits del present reglament.
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1.2- AJUTS PER ATLETES DE LA FAA
Aquests ajuts queden com a complements per a possibles necessitats específiques
bàsicament mèdiques (podòleg, analítiques, revisions,...), en cap cas serà diner en efectiu.

PROGRAMA D’AJUTS DE TECNIFICACIÓ
A

B

100€ /Anuals

200€/Anuals

Mínima JPPE/FOJE
Mínima Campionats Espanya Juvenil, Júnior i Promesa
30 primers mundial de muntanya WMRA

Medalla bronze/argent als JPEE
Mínima Camp. Espanya absolut de pista
Finalista (8e) Camp. Espanya juvenil, júnior o promesa
20 primers mundial de muntanya WMRA

Or als JPEE
Medalla bronze/argent a les FOJE
Finalista(8e) Camp. Espanya Absolut de pista
Medalla als Camp. Espanya Juvenil, júnior o promesa
16 primers mundial de muntanya WMRA

C

350€/Anuals

D

500€/Anuals

Or a les FOJE
Mínima Campionat d’Europa/món de juvenil a absolut
Finalista (8e) mundial de muntanya WMRA
Medalla als Camp. Espanya Absolut

E

750€/Anuals

Finalista (8e) Campionat del Mon Juvenil a Sènior
Finalista (8e) Campionat d’Europa Juvenil a Sènior
Medalla al mundial de muntanya WMRA

Un atleta només podrà optar a un únic ajut, aquest serà
sempre el de més valor.
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1.2. -PREMIS PELS ATLETES
MEDALLES CAMPIONATS
INTERNACIONALS

OR

PLATA

BRONZE

CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT I
JOCS OLIMPICS

3000 €

1800 €

1200 €

CAMPIONAT DEL MÓN JUVENIL I JÚNIOR

2000 €

1500 €

1200 €

CAMPIONAT D’EUROPA ABSOLUT I
JOCS MEDITERRANI

2000 €

1500 €

1200 €

CAMPIONAT D’EUROPA SUB’23-SUB’20SUB’18, FOJE

1800 €

1500 €

1200 €

COPA D’EUROPA NACIONS

1000 €

700 €

500 €

CAMP. ATLETISME MEDITERRANI SUB’23

1000 €

700 €

500 €

JOCS PETITS ESTATS (SI GOVERN NO
DONA PREMIS)

1000€

500€

300€

CAMPIONAT DEL MÓN DE MUNTANYA

1000 €

700 €

500 €

TROFEU FEDERACIONS

1000 €

600 €

400 €

RECORDS D’ANDORRA ABSOLUTS
BATRE EL RECORD NACIONAL ABSOLUT
A L'AIRE LLIURE EN PROVES OLÍMPIQUES
(+ la mitja marató) I EN PISTA COBERTA
PROVES DEL CAMPIONAT DEL MÓN
ABSOLUT (+ el 200m)
RECORD HOMOLOGAT AMB EL CONTROL
ANTIDOPING CORRESPONENT (Segons
circular).

Un premi econòmic de
500€ + de 1000 IAAF
400€ de 900 a 999 punts taula IAAF
300€ a 850 a 899 punt IAAF
200€ a 700 a 850 punt IAAF
100€ fins a 699 punts IAAF
Només 1 record per atleta i prova en
pista coberta i 1 record per atleta i prova en
aire lliure.
En proves de relleus el premi es
dividirà entre els 4 atletes
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1.3. -PREMIS MARCA ANDORRA
REPRESENTACIÓ MARCA
ANDORRA

1er

2on

3er

CAMPIONAT DE CATALUNYA
ABSOLUT (P.C, A.LL, Cros)

150 €

100 €

50 €

CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB23-20-18
(P.C, A.LL, Cros)
LLIGA CATALANA (Relleu dividit en
els 4 components)

100 €

50 €

25 €

100 €

50 €

25 €
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2.- REGLAMENTS PER TÈCNICS DE LA FAA
2.1- REQUISITS PER PODER OPTAR ALS AJUTS I
PREMIS
- Llicència en actiu de la temporada en curs, degudament actualitzada (pels tècnics no
andorrans, caldrà tenir la residència). La llicència de tècnic donarà accés a:
- Accés a utilitzar el material de la FAA per entrenaments
- Accés al gimnàs d'halterofília de l'Estadi Comunal
- Accés per entrenar a la recta coberta de l'Estadi Nacional
- Accés a la zona de llançaments de la Comella
- Sol·licitar accés per poder entrenar al nou Centre de Tecnificació d'Ordino, segons
estableixi el Govern
- No tenir cap expedient disciplinari obert i/o sanció per la temporada en curs, com atleta,
tècnic o jutge.
- Basar la preparació dels atletes als campionats d'Andorra i als campionats internacionals
(per aquells susceptibles de participar-hi).
- No complir alguna d'aquestes normes serà motiu suficient per retirar l'ajut de forma parcial
o total.

2.2. -PREMIS PELS ENTRENADORS
•

•
•
•

•

•
•

Premis entrenadors
50% dels premis que hagin assolit els atletes entrenats per ell (comptarà l’entrenador
que surti a la llicència).
Dietes per acompanyar als atletes als campionats internacionals
100€ per campionat internacional acompanyat que sigui de cap de setmana
+20€ per dia a campionat internacional acompanyat de més de 2 dies. (màxim 200€)
Ajut per l’entrenament dels atletes internacionals
200€ per atleta classificat a un dels següents campionats internacionals amb mínima
Europea, IAAF o CIO (JO, Mundial absolut indoor i outdoor, mundial junior i juvenil,
europeu absolut indoor i outdoor, Camp.Mediterrani sub’23 i Camp. Petits Estats)
100€ per atleta classificat a un campionat internacional amb mínima FAA o COA (JO,
Mundial absolut indoor i outdoor, mundial junior i juvenil, europeu absolut indoor i
outdoor, Camp.Mediterrani sub’23 i Camp. Petits Estats)
50€ per atleta seleccionat a un campionat internacional (JPEE, FOJE)
25€ per atleta seleccionat per la Copa d’Europa o el Mundial de Muntanya o altres
campionats amb mínina FAA B
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