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NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ A COMPETICIONS. TEMPORADA 2019-20. 

1- TROFEUS DE CLUBS I JORNADES DE LLIGA DEL CALENDARI FAN 2019-2020 

 La participació serà lliure. 

 Llicència: Andorrana i/o Catalana 

2- CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FONS 

 Categories: Per nedadors absoluts, juniors e infantils classificats. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i/o al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i/o amb el del seu Club d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana i Catalana. 

3- . CAMPIONATS DE CATALUNYA DE TOTES LES CATEGORIES. 

 Per nedadors classificats amb mínima o per rànquings. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i/o al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i/o amb el del seu Club d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana i Catalana. 

4- . CAMPIONATS D’ESPANYA DE TOTES LES CATEGORIES. 

 Per nedadors classificats amb mínima. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i/o al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i/o amb el del seu Club d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana i Espanyola. 

5- . COMPETICIÓ ENNA Ville de Seraing (PDT). 

 Categories: Per nedadors juniors, infantils i alevins nascuts a l’any 2006 i 2007 amb 

nivell internacional d’Andorra*. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 

6- . COMPETICIÓ ENNA (provisional, per determinar). 

 Categories: Per nedadors absoluts i juniors amb nivell internacional d’Andorra*. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 
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7- . COMPETICIÓ Mare Nostrum Barcelona. 

 Categories: absoluta, per nedadors classificats segon els criteris de selecció FAN.  

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 

8- . COMPETICIÓ LEN ESC GLASGOW 2019. 

 Categories: absoluta, per nedadors classificats segon els criteris de selecció FAN. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 

9- . COMPETICIÓ LEN ELC BUDAPEST 2020. 

 Categories: absoluta, per nedadors classificats segon els criteris de selecció FAN. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 

10- . COMPETICIÓ Mediterranean Cup (COMEN) Kavala 2020. 

 Categories: nascuts al 05-06 masculí i 06-07 femení, per nedadors classificats segon els 

criteris de selecció FAN. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 

11- . COMPETICIÓ LEN Ej LC Aberdeen 2020. 

 Categories: junior, per nedadors classificats segon els criteris de selecció FAN. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 

 

 

 

 



 
 
 

3 FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ 
Temporada 2019/20 
Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino AD300 ORDINO 
fan@fan.ad www.fan.ad 
 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Nivell Internacional de natació d'Andorra punts FINA 2019 

 

 

12- COMPETICIÓ JOCS OLÍMPICS TÒQUIO 2020. 

 Categories: Absoluta, per nedadors classificats segon els criteris de selecció del COA. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana, Catalana. 

13- . CONCENTRACIONS DEL GRUP D’ENTRENAMENT ENNA. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i al seu Club d’Andorra.  

 Per nedadors amb nivell per adaptar-se a les càrregues d’entrenament. 

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana i Catalana. 

14- . CONCENTRACIONS DE LA FAN. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i/o al seu Club de fora d’Andorra. 

 Per nedadors que entrenen en el Grup ENNA i/o al seu Club d’Andorra.  

 Per nedadors amb nivell per participar als Campionats de Catalunya. 

 El nedador/a serà convocat si compleix en un 80% el compromís d’entrenaments 

acordat amb l’entrenador del Grup ENNA i/o amb el del seu Club d’Andorra o de fora 

d’Andorra. 

 Llicència: Andorrana i Catalana. 

 

NIVELL INTERNACIONAL DE NATACIÓ D’ANDORRA PER CATEGORIES (Punts FINA 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories Punts FINA 2019 

Alevins 2008 300 

Alevins 2007 350 

Alevins 2006 375 

Infantils 400 

Juniors 450 

Absoluts 500 

Comen 525 

FOJE 550 

Europeu Jn 600 

Mundial Jn 625 

JPEE 650 

Europeu 675 

Mundial 700 

JJOO 800 


