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NORMATIVA INTERNA DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ (FAN) 

 

1. ESPORTISTES 

1.1. Competicions 

1.1.1. És obligatòria l’assistència a les competicions de tots els esportistes que el 

seleccionador hagi convocat. La no assistència haurà de comunicar-se amb 

antelació i haurà de ser justificada. En cas contrari s’aplicarà la sanció de cobrar 

l’import de la inscripció de la competició. 

 

1.1.2. Els esportistes hauran d’obeir sempre les normes de desplaçament, horaris, 

comportament, i de qualsevol altre aspecte o indicació que el delegat o 

entrenador responsable considerin oportunes pel bon funcionament general. El 

seu incompliment pot suposar l’expulsió temporal o permanent de la selecció. 

 

1.1.3. Cada esportista té el deure de donar el màxim del seu esforç en cadascuna de les 

proves en que participi. Així mateix tindran l’obligació de romandre a la piscina 

fins que la competició hagi finalitzat o bé hagi participat el darrer esportista de la 

FAN. Si es donés el cas d’haver-hi una entrega de premis a l’equip o bé a un 

membre de la selecció, tots els esportistes romandran a la instal·lació fins que el 

lliurament de premis hagi finalitzat. Si algun esportista no pogués acomplir 

aquesta normativa per qualsevol motiu justificat, ho notificarà oportunament al 

delegat o entrenador responsable de la respectiva competició abans de finalitzar 

la competició. 

 

1.1.4. Tots els esportistes de la Federació que participin en una mateixa competició, 

romandran agrupats en una mateixa zona, indicada pel delegat o entrenador 

responsable de la competició, per ser localitzats en qualsevol moment i per 

donar suport als companys que hagin de nedar. 

 

1.1.5. Qualsevol problema que un esportista tingui en una competició o desplaçament, 

l’haurà d’adreçar a l’entrenador responsable de la competició, si és de tipus 

esportiu i al delegat si és de tipus extra-esportiu. 

 

1.1.6. Cap esportista podrà participar en una competició a títol personal ni en nom de 

la FAN , sense comptar amb el permís d’aquesta. Aquest permís l’haurà de 

sol·licitar amb un mínim de 15 dies d’antelació. 

 

1.1.7. Tots els esportistes tenen la obligació d’obeir les ordres que el Jurat Oficial de la 

competició consideri oportunes amb el màxim de respecte, així com els 

reglaments propis de cada competició. 
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1.1.8. Únicament els esportistes convocats per la FAN poden representar Andorra en 

competicions  internacionals. 

 

 

1.1.9. Per poder ésser convocat per la FAN , els esportistes han de estar en possessió 

de la llicència andorrana anual de la FAN, tramitada a través d’un club de natació 

afiliat a la FAN. 

 

1.1.10. Els pares, mares i/o acompanyants no podran ésser presents a la zona indicada 

pels esportistes en les competicions. 

 

1.1.11. És obligatori que tots els esportistes utilitzin l’uniforme i el gorro proporcionat 

per la FAN, durant tot el transcurs de la competició. Serà responsabilitat de la 

FAN proporcionar l’equipació necessària per cada una de les competicions a tots 

els esportistes.  

 

1.1.12. Serà responsabilitat de la FAN decidir quina ha de ser la sanció pel nadador en 

cas d’incompliment d’alguna de les normes presentades més a dalt. 

 

1.1.13. En cas de lesió, els esportistes hauran de notificar al seu entrenador l’abast de 

la lesió i justificar-la per certificat mèdic si s’escau. 

 

1.2. Entrenaments/Stages 

1.2.1. Els esportistes tenen l’obligació d’assistir al nombre de sessions d’entrenaments 

establerts pel seleccionador, amb la màxima puntualitat i dedicació. De no ser 

així s’haurà de comunicar el més aviat possible i donar la justificació oportuna. La 

falta reiterada sense justificació a les sessions d’entrenament, pot arribar a 

suposar l’expulsió de la selecció. 

 

1.2.2. A excepció dels esportistes que estableixin la seva residència fora d’Andorra, tota 

la resta hauran de realitzar els seus entrenaments a les ordres dels tècnics que la 

FAN posa a la seva disposició. En cas contrari, la FAN es reserva la possibilitat 

d’apartar del règim de competicions als esmentats esportistes. 

 

1.2.3. Els entrenadors tindran la potestat de poder decidir en cas que sigui necessari 

qui pot assistir com a públic als entrenament de la FAN.  

 

1.2.4. Els esportistes hauran de portar a l’entrenament, que ho requereixi, tot el 

material personal necessari per executar-lo correctament (casquet de bany, 

ulleres, aletes, manoples, aro , tub, etc...). 

 

1.2.5. Els esportistes seleccionats per fer un statge de FAN tenen l’obligació d’assistir-

hi.  La convocatòria s’enviarà per correu electrònic als clubs respectius per 
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circular. El esportista que no pugui assistir haurà de comunicar-ho el més aviat 

possible i de donar la justificació oportuna. La convocatòria amb els seleccionats 

apareixerà a la pàgina web de la FAN. La falta reiterada sense justificació a les 

sessions d’entrenaments dels statges pot arribar a la expulsió de la Selecció. 

 

1.2.6. Tots els esportistes convocats als statges de FAN, estan obligats a respectar el 

règim disciplinari que marqui el entrenador responsable del statge, i serà requisit 

indispensable obeir les normes de conducta. 

 

1.2.7. La falta de respecte i/o agressió física de un esportista a un altre o a un 

entrenador/a de la FAN en els entrenaments o els statges, serà motiu d’expulsió 

del entrenament o statge i pot arribar a la expulsió temporal o definitiva de la 

Selecció. 

 

1.2.8. El mal comportament  d’un nedador/a en la concentració (hotel, menjador, 

instal·lacions,...) pot ser motiu d’expulsió del statge i pot arribar a la expulsió 

temporal o definitiva de la selecció. 

 

2. ENTRENADORS/DELEGATS 

 

2.1. Competicions 

2.1.1. Els entrenadors de tots els clubs i de la FAN de cadascuna de les seccions que 

componen la FAN i un membre de la Junta que aquesta designi, formaran les 

comissions tècniques de cada una de les seccions. 

 

2.1.2. Seran les comissions tècniques de cada una de les seccions les que decidiran els 

criteris de selecció a les competicions internacionals que depenguin de la FAN. 

Els criteris hauran d’establir-se al principi de la temporada o amb un mínim de 6 

mesos d’antelació a la competició i seran publicats a la pàgina web de la FAN. Els 

criteris hauran de ser ratificats per la Junta. 

 

2.1.3. Els acords establerts per les comissions tècniques hauran de ser públics. Els 

membres de les comissions es comprometen a fer actes que podran ser 

consultades prèvia petició a la FAN. 

 

2.1.4. El màxim responsable tècnic de cada una de les seccions  de cada una de les 

seccions serà el responsable de comunicar als entrenadors dels clubs, per escrit, 

qui són el seleccionats per cada una de les competicions internacionals. Aquesta 

informació també s’haurà de trametre als nedadors.. En el cas de l’existència 

d’una pre-selecció també s’informarà amb el mateix procediment aquells 

esportistes que no han estat finalment seleccionats. A més la FAN és compromet 

via els entrenadors/coordinador a informar per escrit de tots els detalls de les 
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convocatòries als nedadors i als pares en cas que els nedadors siguin menors 

d’edat. 

2.1.5. El delegat de la competició és compromet a resoldre i comunicar qualsevol 

incidència que es pugui ocasionar durant la celebració de la competició. 

 

2.1.6. L’entrenador responsable es compromet a resoldre i comunicar  (a la FAN i als 

pares en el cas de que el afectat sigui menor d’edat) qualsevol incidència que es 

pugui ocasionar durant la competició.  

 

2.1.7. L’entrenador serà el responsable de fer arribar un informe a la FAN amb totes les 

dades rellevants de la competició. 

 

2.2. Stages/Entrenament 

2.2.1. La comissió tècnica de cada secció decidirà quins són els stages que és realitzen 

en funció del pressupost de la FAN, i previ aprovació de la junta. 

 

2.2.2. La comissió tècnica de cada secció serà l’encarregada de fer la selecció dels 

esportistes i els entrenadors que participaran als stage/entrenaments.  

 

2.2.3. El màxim responsable tècnic  de cada secció serà l’encarregat de comunicar per 

escrit als clubs qui són els convocats a cada stage i donar tots els detalls del 

stage. 

 

2.2.4. El entrenador responsable es compromet a resoldre i comunicar  (a la FAN i als 

pares en el cas de que el afectat sigui menor d’edat) qualsevol incidència que es 

pugui ocasionar durant el stage/entrenament.  

 

2.2.5. L’entrenador serà el responsable de fer arribar informes periòdicament a la FAN 

amb l’evolució, el comportament de cada esportista seleccionat, i qualsevol 

incidència ocorreguda durant el stage. 

 

3. NEDADORS INSCRITS EN CLUBS NO PERTANYENTS A LA FAN 

 

3.1. Competicions 

3.1.1. Els nedadors que competeixen en nom de clubs no pertanyents a la FAN han de 

comunicar amb la màxima antelació possible al seu club d’Andorra i aquest a la 

FAN, la seva participació en competicions així com els resultats obtinguts en 

aquestes. Si és possible també es tramitaran els resultats i classificacions 

obtingudes per correu electrònic. 

 

3.1.2. En cas que el nedador faci podi o un resultat rellevant, també farà arribar, si és 

possible, al club d’Andorra, i/o a la FAN, una fotografia en format digital del podi 
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obtingut o una fotografia da la instal·lació en la que s’ha dut a terme la 

competició a efectes de fer la corresponent comunicació de premsa, si escau. 

 

3.1.3. En el cas que el nedador sigui requerit per participar en una competició 

Internacional en nom d’Andorra, aquest haurà de seguir obligatòriament els 

entrenaments, estatges i directrius establerts per la FAN. 


