
    Federació Andorrana d’Atletisme 

   C.T.E.O.     Tel. 890 395  
  Centre Tecnificació Esportiva Ordino   Fax 890 357  
   C/ Narciso Yepes s/n    www.faa.ad 
  AD300 Ordino     faa@faa.ad 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

CAMPIONAT D’ANDORRA 2022 
10.000m en pista 

 
Estadi Comunal d’Andorra la Vella  

 
 

Diumenge 13 de novembre de 2022 
 
 

 
Organitza: Federació Andorrana d’Atletisme 

 
 
 
 
 
 



    Federació Andorrana d’Atletisme 

   C.T.E.O.     Tel. 890 395  
  Centre Tecnificació Esportiva Ordino   Fax 890 357  
   C/ Narciso Yepes s/n    www.faa.ad 
  AD300 Ordino     faa@faa.ad 
 

 
 

 

CAMPIONAT D'ANDORRA 10.000m 

 
La Federació Andorrana d'Atletisme amb el control del Comitè Andorra de Jutges, organitza el  CAMPIONAT  
D'ANDORRA  ABSOLUT. 
 
DATES      : Diumenge 13 de novembre de 2022 
CATEGORIA :  Individual Absolut. 
LLOC       :  De 11h00 a 14h00 a l’Estadi Comunal d'Andorra la Vella. 
 
 

REGLAMENT  
 
Art. 1r. PARTICIPACIÒ 
 
1.- Aquest Campionat serà Obert: Podran participar-hi tots els Atletes que estiguin en possessió de la Llicència 
Federativa de la seva Federació Nacional, corresponent a la present temporada i que no estiguin complint cap 
sanció. 
 
2- Podran participar els atletes d’aquelles categories en les que figurin el 10000m en pista dins del programa 
de la seva categoria (Normativa W.A.). La Direcció Tècnica de la F.A.A. estudiarà totes les sol·licituds dels 
atletes de les categories inferiors que vulguin competir en la categoria absoluta (sub-20,18,16). 
 
Art. 2r. INSCRIPCIONS 
 
1.- En el  moment de  la inscripció es  farà  efectiva una quota de 5 €, per a tots  els atletes que no tinguin 
Llicència Federativa amb la F.A.A. (Federació Andorrana d'Atletisme). Aquesta  quota  servirà  per  cobrir les 
despeses de personal, pista i Jutges. 
 
2.- En referència als atletes inscrits al Campionat que no es presentin, el clubs respectius (o si es independent a 
ell), se li facturarà una multa de 10€ per cada atleta que no participi a totes les proves a les que s’hagi inscrit. 
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3.- Les inscripcions  hauran  de  fer-les  els  Clubs  i  enviar-les  a  la  Federació  Andorrana  d'Atletisme  (F.A.A.),  
ABANS DEL DJOUS ABANS DE LA COMPETICIÓ A LES 24:00. 
 
4.- En les inscripcions haurà de fer-se constar obligatòriament el número de Llicència de l’atleta, el Club al  que 
pertany, data de naixement, prova  i millor marca de la Temporada. Totes les inscripcions que no estiguin 
degudament fetes podran ser anul·lades. 
 
Art. 3r. CONFIRMACIONS 
     
1.- Els Atletes participants hauran de confirmar  OBLIGATORIAMENT  la seva participació a la " Cambra de  
Requeriment " o Secretaria de l'Estadi Comunal, fins a 30 m. abans  de la prova. El Jutge Àrbitre decidirà si hi 
ha o no Cambra de Requeriments. 
 
2.- DORSALS .- En cas que es consideri necessari, es lliuraran en el moment de confirmar la  participació de 
l’atleta, no podran ésser manipulats, podent  el  Jutge  Àrbitre  desqualificar  a  qui  no compleixi aquesta 
norma. 
 
Art. 4rt. COMPETICIÓ 
 
1.- SAMARRETA DE COMPETICIÒ . Tots els atletes amb llicència de la Federació Andorrana d'Atletisme hauran 
de competir amb la samarreta del club d’Andorra o be de fora al quin estan inscrits. En el cas dels atletes 
independents poden competir amb una samarreta llissa com a independent. Els atletes de l’Escola d’Atletisme, 
hauran de competir amb la samarreta de l’Escola. Tots aquells que no ho compleixin seran automàticament 
desqualificats a tots els efectes, pel Jutge Àrbitre o si passes desapercebut un cop acabada la competició. 
 
2.- CANVI DELS HORARIS I ORDRE DE PROVES.- La comissió Tècnica podrà fer els canvis que tècnicament siguin 
necessaris en els horaris i  ordre de proves si les circumstancies ho aconsellessin  o obliguessin. 
 
Art. 5e. RECLAMACIONS 
  
1.- Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge  àrbitre,  fins  a  30  minuts després  d'haver-se fet  
públics  els  resultats  o  de produir-se el incident, dipositant  la  quantitat  de  30 €,  que seran  retornades en 
el cas de fallar-se favorablement. 
  



    Federació Andorrana d’Atletisme 

   C.T.E.O.     Tel. 890 395  
  Centre Tecnificació Esportiva Ordino   Fax 890 357  
   C/ Narciso Yepes s/n    www.faa.ad 
  AD300 Ordino     faa@faa.ad 
 

 
 

 

 
 
Art. 6e. ZONES DE COMPETICIÓ I D’ESCALFAMENT 
 
1.- No es permetrà utilitzar la zona de competició com a zona d’escalfament. 
 
2.- Per l’escalfament es podran utilitzar les següents zones: camp de futbol de goma situat a l’antiga zona de 
llançaments, el gimnàs, el passadís de baix i les zones exteriors de l’Estadi com la passeig del riu. 
 
3.- La entrada a pista serà si hi Cambra de Requeriment, amb el Jutge de la Prova quan aquest vingui a buscar 
als atletes a la cambra. En cas que no n’hi hagi els atletes podran entrar a la zona de competició 10’ abans. 
 
Art. 7e. VARIS 
  
1.- La  Federació  Andorrana  d'Atletisme  no  es  fa  responsable  dels  possibles  danys  morals  i/o  materials  
que poguessin causar els participants en aquest Campionat d'Andorra. 
 
2.- Tot allò no previst en el present reglament es regirà  per les normes de la W.A. en versió espanyola. 
 
Art. 8e .- HORARI 

 

-  H O R A R I   -  
 
 

CAMPIONAT  D'ANDORRA ABSOLUT 
Estadi Comunal d'Andorra la Vella 

DIUMENGE DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2022 
 

 
11h 30 

 
10000m Fem 

12h 30 10000m Mas 
 


