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NORMATIVA D’ENTREGA DE MATERIAL 2022

I. ENTREGA I OBLIGACIONS

La FAA entregarà el material de competició durant la temporada 2022

el sistema següent:  

1) Per poder rebre el material és indispensable estar seleccionat per la FAA, per 

qualsevol trobada internacional, que figuri al calendari Nacional i 

Internacional. 

2) És obligatori l’ús de tot el material entregat per la FAA i la perfecta 

conservació d’aquest. No es permet l’ús d’altre m

Federació Andorrana d’Atl

material de viatge, passeig, entrenament i competició, incloent

aparició en mitjans de comunicació. Aquesta norma s’estén a qualsevol 

publicació en xarxes socials en qualsevol format o mater

vídeos. 

3) S’haurà d’utilitzar la roba de competició facili

d’escalfament i samarreta

col·locació del dorsal no pot tapar de cap manera els dis

4) El material detallat a continuació serà entregat per la temporada 2022

independentment del nombre de competicions en les quals l’atleta és 

convocat. Aquest material s’entregarà solament una vegada.

5) En el cas de la necessitat de reposició de quals

l’equipació oficial per pèrdua o altre motiu, serà responsabilitat de l’atleta 

abonar el material de recanvi.

6) L'incompliment d’aquesta normativa suposarà l’establiment de sancions per 

part de la Junta Directiva de la FAA.

7) Les equipacions de FAA/Andorra Atletisme s’hauran d’utilitzar únicament per 

competicions oficials (campionats internacionals, campionats d’Espanya i 

campionats de Catalunya). En totes les altres competicions s’haurà de 

competir amb l’equipació del club andorrà o indepe

8) No es podrà utilitzar l’equipació vigent per entrenaments.
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NORMATIVA D’ENTREGA DE MATERIAL 2022
 

ENTREGA I OBLIGACIONS 

La FAA entregarà el material de competició durant la temporada 2022

Per poder rebre el material és indispensable estar seleccionat per la FAA, per 

qualsevol trobada internacional, que figuri al calendari Nacional i 

És obligatori l’ús de tot el material entregat per la FAA i la perfecta 

conservació d’aquest. No es permet l’ús d’altre material que no sigui de la 

Federació Andorrana d’Atletisme. Aquesta obligació es refereix tant al 

material de viatge, passeig, entrenament i competició, incloent

aparició en mitjans de comunicació. Aquesta norma s’estén a qualsevol 

publicació en xarxes socials en qualsevol format o material aud

S’haurà d’utilitzar la roba de competició facilitada (xandall oficial, samarreta 

d’escalfament i samarreta/top de competició) en totes les competicions. La 

col·locació del dorsal no pot tapar de cap manera els distintius de la ma

El material detallat a continuació serà entregat per la temporada 2022

independentment del nombre de competicions en les quals l’atleta és 

convocat. Aquest material s’entregarà solament una vegada.

En el cas de la necessitat de reposició de qualsevol de les peces de 

l’equipació oficial per pèrdua o altre motiu, serà responsabilitat de l’atleta 

abonar el material de recanvi. 

L'incompliment d’aquesta normativa suposarà l’establiment de sancions per 

part de la Junta Directiva de la FAA. 

ns de FAA/Andorra Atletisme s’hauran d’utilitzar únicament per 

competicions oficials (campionats internacionals, campionats d’Espanya i 

campionats de Catalunya). En totes les altres competicions s’haurà de 

competir amb l’equipació del club andorrà o independent. 

No es podrà utilitzar l’equipació vigent per entrenaments. 
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NORMATIVA D’ENTREGA DE MATERIAL 2022-2023 

La FAA entregarà el material de competició durant la temporada 2022-2023 segons 

Per poder rebre el material és indispensable estar seleccionat per la FAA, per 

qualsevol trobada internacional, que figuri al calendari Nacional i 

És obligatori l’ús de tot el material entregat per la FAA i la perfecta 

aterial que no sigui de la 

. Aquesta obligació es refereix tant al 

material de viatge, passeig, entrenament i competició, incloent-hi qualsevol 

aparició en mitjans de comunicació. Aquesta norma s’estén a qualsevol 

ial audiovisual; fotos i  

tada (xandall oficial, samarreta 

/top de competició) en totes les competicions. La 

tintius de la marca. 

El material detallat a continuació serà entregat per la temporada 2022-2023 

independentment del nombre de competicions en les quals l’atleta és 

convocat. Aquest material s’entregarà solament una vegada. 

evol de les peces de 

l’equipació oficial per pèrdua o altre motiu, serà responsabilitat de l’atleta 

L'incompliment d’aquesta normativa suposarà l’establiment de sancions per 

ns de FAA/Andorra Atletisme s’hauran d’utilitzar únicament per 

competicions oficials (campionats internacionals, campionats d’Espanya i 

campionats de Catalunya). En totes les altres competicions s’haurà de 
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II. ATLETES D’EQUIP NACIONAL 

Tot atleta seleccionat per qualsevol competició

- Xandall de l’equip Nacional (d’obligat ús durant 

- Polo de passeig 

- Samarreta i jersei d’escalfament

- Samarreta de competició / top

- Pantaló o malla curta/culote

- Bossa de viatge 

- Motxilla 

- Malles llargues 

- Impermeable 

 

III. ATLETES D’EQUIP NACIONAL CAMPIONAT EUROPA DE NACIONS, 

CAMPIONAT ESPANYA, CAMPIONAT CATALUNYA

COBERTA I AIRE LLIURE (ABSOLUT I CATEGORIES INFERIORS)

Tot atleta seleccionat per les competicions indicades

- Xandall de l’equip Nacional (d’obligat ús durant la cerimònia de premis)

- Samarreta de competició / top

- Samarreta d’escalfament

- Pantaló o malla curta/culote de competició

- Motxilla 

 

IV. ATLETES D’ANDORRA ATLETISME

Els atletes participants a competicions d’Andorra Atletisme

- Samarreta de competició / top

- Samarreta d’escalfament

- Pantaló o malla curta/culote de competició.
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EQUIP NACIONAL COMPETICIONS INDIVIDUALS

eta seleccionat per qualsevol competició internacional a nivell individual rebrà

Xandall de l’equip Nacional (d’obligat ús durant la cerimònia de premis)

d’escalfament 

de competició / top 

o malla curta/culote de competició 

ATLETES D’EQUIP NACIONAL CAMPIONAT EUROPA DE NACIONS, 

CAMPIONAT ESPANYA, CAMPIONAT CATALUNYA INDIVIDUAL

COBERTA I AIRE LLIURE (ABSOLUT I CATEGORIES INFERIORS)

les competicions indicades rebrà: 

Xandall de l’equip Nacional (d’obligat ús durant la cerimònia de premis)

e competició / top 

Samarreta d’escalfament 

Pantaló o malla curta/culote de competició 

ATLETES D’ANDORRA ATLETISME 

Els atletes participants a competicions d’Andorra Atletisme rebran: 

Samarreta de competició / top 

Samarreta d’escalfament 

o malla curta/culote de competició. 
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COMPETICIONS INDIVIDUALS 

a nivell individual rebrà: 

la cerimònia de premis) 

ATLETES D’EQUIP NACIONAL CAMPIONAT EUROPA DE NACIONS, 

INDIVIDUAL PISTA 

COBERTA I AIRE LLIURE (ABSOLUT I CATEGORIES INFERIORS) 

Xandall de l’equip Nacional (d’obligat ús durant la cerimònia de premis) 
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V. OFICIALS DE L’EQUIP

Tots els designats per qualsevol trobada internacional rebran:

- Xandall de l’equip Nacional

- Polo de passeig 

- Bossa de viatge 

- Motxilla 

- Impermeable 

 

VI. Campionat del Món o d’Europa

A més del material citat anteriorment, s’entregarà el següent material, als atletes i 

oficials que siguin seleccionats per les competicions oficials (C

d’Europa). 

 

UNIFORMITAT D’HIVERN

- Anorak, una segona samarreta/top de competir. (hivern com estiu).
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OFICIALS DE L’EQUIP 

Tots els designats per qualsevol trobada internacional rebran: 

Xandall de l’equip Nacional 

Campionat del Món o d’Europa 

citat anteriorment, s’entregarà el següent material, als atletes i 

oficials que siguin seleccionats per les competicions oficials (Campionats del Món o 

UNIFORMITAT D’HIVERN 

una segona samarreta/top de competir. (hivern com estiu).
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citat anteriorment, s’entregarà el següent material, als atletes i 

ampionats del Món o 

una segona samarreta/top de competir. (hivern com estiu). 


