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CIRCULAR 16/2021. REGLAMENT PER LA SELECCIÓ D’ATLETES PER
REPRESENTAR LA FEDERACIÓ ANDORRANA D’ATLETISME EN LES
COMPETICIONS INTERNACIONALS

Disposicions generals
1. El present reglament estableix el procediment i criteris que es seguiran per
seleccionar els atletes que representaran Andorra en les competicions
internacionals.
2. S’entendrà per competicions internacionals totes aquelles en que s’hi
participi en representació de la FAA o de la Marca Andorra.
3. Seran seleccionables tots els atletes andorrans o residents federats a la FAA
que reuneixin les condicions establertes per la Federació internacional o
nacional competent en la competició per la qual es fa la selecció.
4. El responsable d’elegir els atletes seleccionats per a cada competició és
única i exclusivament el Seleccionador Nacional. En el supòsit que en el
moment de fer una selecció el càrrec de Seleccionador Nacional estigui
vacant, excepcionalment la selecció la farà col·legiadament la Comissió
Tècnica de la FAA.
Criteris de selecció
5. El seleccionador tindrà en compte els següents criteris per fer cada selecció:
a) L’assoliment de les marques mínimes establertes per l’organització de
cada competició
b) La posició en el darrer rànquing publicat per la World Athletics. En
absència de rànquing, les 4 millors marques fetes per l’atleta durant els
darrers 9 mesos
c) La participació de l’atleta en les competicions i concentracions
senyalades per la FAA i en especial en els campionats nacionals
d) L’estat de forma dels atletes en el moment de fer la selecció i la projecció
previsible a les dates en que es celebrarà la competició
e) Les millors opcions per obtenir individualment i/o com a equip el millor
resultat possible en la competició.
6. De manera general, a banda dels criteris establerts en l’article anterior, en
totes les convocatòries es tindran en compte:
a) Els objectius de promoció de l’atletisme femení
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b) La projecció i capacitat de creixement del atletes a mig termini.
Procediment
7. La FAA, sempre que sigui possible, farà pública, cada any, abans del 30 de
novembre la relació de competicions internacionals on preveu participar en
la temporada de pista coberta i a la temporada a l’aire lliure. Durant la
temporada es podran incloure competicions a la relació inicial i sempre es
farà amb la màxima antelació possible a la competició.
8. La mateixa relació descrita en l’article anterior inclourà la data en que la
FAA farà pública la relació d’atletes seleccionats. Sempre que sigui possible
aquesta data serà quatre setmanes abans de la competició.
9. El seleccionador haurà de notificar a la FAA la relació d’atletes convocats
acompanyada d’un informe amb la motivació i criteris tècnics que sustenten
la seva decisió.
10. Els atletes tenen dret a demanar i conèixer els criteris utilitzats en cada
convocatòria.
11. La inclusió en la relació inicial, o posteriors, de competicions
internacionals on participar no implica l’obligació de seleccionar cap atleta
si, a criteri del seleccionador, no n’hi ha cap que compleixi amb els criteris
tècnics suficients. Aquesta decisió haurà d’estar motivada.
Derogació, entrada en vigor i publicitat
12. El present reglament deroga tota normativa anterior de la FAA referent
als criteris i procediments de selecció d’atletes per representar Andorra en
competicions internacionals.
13. El reglament entrarà en vigor el dia de la seva aprovació en el ple de la
Junta Directiva de la FAA.
14. El reglament un cop aprovat ha de ser notificat a tots els clubs i atletes
federats pels canals habituals.
Per qualsevol informació suplementària, quedem a la vostra disposició.
Atentament,
La Junta Directiva,
Federació Andorrana d’Atletisme.
Ordino, 02 de novembre de 2021

