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NORMATIVA RÈCORDS D’ANDORRA 

 

 

A partir de la data de publicació de la present reglamentació, els Rècords d’Andorra es regiran 

pels criteris que s’estableixen. 

Els records vigents es mantindran independentment del compliment o no de la present 

normativa. 

 

Per a què un Rècord d’Andorra sigui oficial cal que: 

 

1) La prova estigui considerada per la FINA com a oficial per a realitzar un record 

mundial: 

Proves individuals: 

Lliures: 50, 100, 200, 400, 800 i 1.500 metres 

Esquena: 50, 100 i 200 metres 

Braça: 50, 100 i 200 metres 

Papallona: 50, 100 i 200 metres 

Estils: 100 (piscina de 25 m), 200 i 400 metres 

Relleus: 

Lliures: 4x50, 4x100 i 4x200 metres 

Estils: 4x50 i 4x100 metres 

Relleus mixtes només consideren 4x50 lliures i estils en piscina de 25 m i 4x100 lliures i 

estils en piscina de 50 m. 

2) El nedador/a disposi de la nacionalitat Andorrana en la data de registre de la marca, i 

la FAN tingui una còpia del passaport vigent. Per a rècords d’edats també s’accepta si 

s’acredita mínim tres anys de residència.  

3) Ha de poder ser seleccionable per la FAN, de conformitat amb la Normativa 

Internacional (FINA General Rules) 

4) El nedador/a estigui adscrit a un Club afiliat a la Federació Andorrana de Natació, i 

estigui en possessió de la llicència andorrana de la temporada. En aquest sentit, 

independentment de que el nedador pugui competir per un altre club estranger, es 

considerarà a efectes de registre, el club Andorrà al que estigui adscrit. 

5) Tots els registres hauran d’haver-se aconseguit durant la competició, o en una carrera 

contrarellotge individual, amb públic, i dins d’una competició oficial. 

6) Les marques poden ser obtingudes en resultats finals de proves individuals, en els 

parcials oficials de proves llargues (50, 100, 200, 400 i 800), o en la primera posta d’un 
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relleu. En el cas del relleu, si el mateix ha estat desqualificat en una posta posterior a la 

primera, es considerarà Rècord d’Andorra si es compleixen les disposicions vigents. 

7) Per a la consecució d’un record, és totalment prohibit donar indicacions als 

nedadors/es amb marques, instruments, sons o altres efectes. 

8) Els temps iguals a la centèsima de segon seran considerats IGUALATS.  

9) La FAN hagi rebut i validat els resultats oficials de la competició on s’ha realitzat la 

marca. Quan el nedador/a competeixi a l’estranger, el seu club vinculat a Andorra és el 

que té l’obligació de facilitar aquests resultats, el que no impedeix que la FAN els pugui 

obtenir per altres vies. 

10) Per a què el resultat d’un relleu sigui considerat Rècord d’Andorra, tots els seus 

components han de tenir la nacionalitat andorrana.  

11) Si un Rècord d’Andorra és acceptat i validat per la FAN, el nedador/a rebrà un diploma 

d’acreditació signat pel President de la FAN , remès com a reconeixement de la seva 

actuació. 

  

 

 

Ordino, a 1 d’Octubre de 2019 


