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COMUNICAT 10/2021.

Acords Junta Directiva de la Federació Andorrana
d’Atletisme
La Federació Andorrana d’Atletisme va celebrar una reunió de la seva Junta
Directiva el passat dia 26 d’octubre. En el transcurs d’aquesta reunió es van
prendre diversos acords entre els que destaquen els següents:
Incorporació d’un nou membre
incorporació de la Sra. Laurence
Directiva de la FAA en qualitat de
composició de la Junta s’haurà de
de la FAA.

a la Junta Directiva. Es va aprovar la
Lestang com a nou membre de la Junta
vocal. Aquesta nova incorporació i la nova
ratificar en la propera l’Assemblea General

Programa Andorra 2025. Es va aprovar el Programa Andorra 2025 destinat a
ajudar els clubs en la preparació dels atletes que per edat i condicions tenen
un potencial de progressió important. El programa té la vocació de cobrir el
període comprés entre la temporades 2021/22 i 2024/25, temporada, aquesta
darrera, que coincidirà amb la celebració dels Jocs dels Petits Estats a
Andorra. La Federació vol d’aquesta forma reforçar el paper amb els Clubs i la
col·laboració amb els mateixos, i posar les bases per assegurar un equip
competitiu a pocs anys vista i assegurar la continuïtat en el relleu generacional
dels atletes. Per regular el funcionament del programa s’ha aprovat un
reglament on es fixen les condicions de les ajudes als Clubs i als atletes
universitaris que segueixen la seva preparació fora d’Andorra. S’adjunta copia
del reglament.
Reglament de selecció dels atletes internacionals. Es va aprovar el nou
reglament on es fixen les condicions de selecció dels atletes que han de
representar a la FAA en les competicions internacionals. El reglament posa en
valor la figura i les competències del seleccionador nacional i, alhora, fixa un
marc de referència clar perquè els atletes coneguin el sistema de selecció.
S’adjunta copia del reglament
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Comissió Tècnica. Es van aprovar modificar la composició de la Comissió
Tècnica de la Federació. Aquesta passarà a estar formada com a membres
permanents pel Gerent, el seleccionador i els tècnics assalariats de la
Federació, així mateix, també en podran formar part un tècnic nomenat per
cada un dels clubs d’Andorra federats. Amb aquesta composició es vol
fomentar la col·laboració i intercanvi entre la federació i els clubs.
Beques de solidaritat olímpica. La Junta va ratificar la proposta de sol·licitar
les ajudes que proporciona el COA per la preparació del l’actual cicle olímpic
per a dues atletes femenines: Aina Cinca i Duna Viñals i per a dos atletes
masculins: Nahuel Carabaña i Pol Moya. La Federació confia que podrà ser
atesa la seva petició, la qual, juntament amb les beques ARA, considera
fonamental per consolidar els propers anys un grup d’atletes amb projecció
internacional tant en categoria femenina com masculina.
Andorra, 2 de novembre de 2021

