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CRITERIS DE PARTICIPACIÓ EN 

COMPETICIONS FORA D’ANDORRA 
CATEGORIA JÚNIOR 

 

La participació a OPEN de SUÏSSA 2021  s’establirà a partir dels següents criteris: 

1. Tots els/les esportistes del equip JUNIOR FAN 2020/21 que hagin assolit accés 

JUNIOR 20/21 de la FAN  són seleccionables per participar-hi .  

2. El nombre d’esportistes   per participar en aquesta competició es determinarà  

provisionalment  al desembre 2020. 

3. La participació de la FAN en aquesta competició serà provisionalment de  DUET 

TÈCNIC.  

4. Els/Les  esportistes seleccionats/-des realitzaran un estatge obligatori  amb la 

FAN durant la temporada 2020/21  i han reunir  els criteris següents: 

I. Assistència del 100% a un estatge de la FAN de la temporada 2020/21 i 

del 90% al 2n estatge . 

II. Assistència d’un mínim del 85% als entrenaments setmanals de la FAN 

de la temporada 2020/21. 

III. Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN 

IV. Els/les titulars es faran segons criteri tècnic. 
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CATEGORIA INFANTIL 

 

La participació al CHAMPIONATS DE FRANCE N1  27 al 30 Maig 2021 (Nantes) 

s’establirà a partir dels següents criteris: 

1 Tots els/les esportistes del equip Infantil FAN 2020/21 que hagin assolit  les 

proves d’accés INFANTIL 20/21 de la FAN  són seleccionables  per participar 

als C.France 2021. 

2 El nombre d’esportistes   per participar en aquesta competició es 

determinarà provisionalment  al desembre 2020. 

3 La participació de la FAN en aquesta competició serà provisionalment de  

DUET LLIURE.  

4 Els/Les esportistes seleccionats/-des  infantils han reunir  els criteris 

següents: 

 

I. Nota mínima en Figures Grup Obligatori de 5.7 i 168.000 punts en 

total dels Grups Opcionals de Figures, i s’haurà d’obtenir de la Lliga 

Andorrana o Lliga Catalana de Figures . 

II. Assistència d’un mínim del 90% als estatges de la FAN de la 

temporada 2020/21. 

III. Assistència d’un mínim del 80% als entrenaments setmanals de la 

FAN de la temporada 2020/21. 

IV. Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN 

V. Els/les titulars es faran segons criteri tècnic. 
 

 

La participació a la Copa Mediterrània COMEN 2021  s’establirà a partir dels 

següents criteris: 

 

1. Tots els/les esportistes del equip Infantil FAN 2020/21 que hagin assolit les 

proves d’accés INFANTIL 20/21 de la FAN  són seleccionables  per participar a la 

COMEN 2021.  

2. El nombre d’esportistes   per participar en aquesta competició es determinarà 

provisionalment  al desembre 2020. 

3. La participació de la FAN en aquesta competició serà provisionalment de  DUET 

LLIURE.  

4. Els/Les esportistes seleccionats/-des realitzaran un estatge obligatori  amb la 

FAN de preparació previ durant els mesos de Juny-Juliol   202a i han reunir  els 

criteris següents: 
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I. Nota mínima en Figures del Grup Obligatori de 6.1 i 180.000 punts 

en total dels Grups Opcionals de Figures, i s’haurà d’obtenir de la 

Lliga Andorrana o Lliga Catalana de Figures  . 

II. Assistència d’un mínim del 90% als estatges de la FAN de la 

temporada 2020/21. 

III. Assistència d’un mínim del 80% als entrenaments setmanals de la 

FAN de la temporada 2020/21. 

IV. Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN 
 

 La participació als Campionats de Catalunya 2021  s’establirà a partir 

dels següents criteris: 

 

1. Tots els/les esportistes del equip Infantil FAN 2020/21 que hagin assolit totes les 

proves d’accés INFANTIL 2020/21 de la FAN  són seleccionables  per participar 

als Campionats de Catalunya 2021.  

2. Assistència d’un mínim del 90% als estatges de la FAN de la temporada 2020/21.  

3. Assistència d’un mínim del 80% als entrenaments setmanals de la FAN de la 

temporada 2020/21. 

4. Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN. 

5. Assistència del 100% a la concentració/entrenaments prèvia al Campionat. 

6. Participació del 100% a la Lliga Andorrana de Figures 2020/21. 

La participació de la FAN en aquest Campionats serà: 

a) EQUIP: provisionalment amb la coreografia executada al Campionat d’Andorra 

d’Estiu 2021 i amb un mínim de 6 participants. 

b) SOLOS i DUETS: Segons criteris de participació/classificació per SOLOS i 

DUETS  de la FCN d’aquest Campionat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ_NATACIÓ ARTÍSTICA 2020/21 

 

CATEGORIA ALEVÍ  

La participació als Campionats de Catalunya 2021 s’establirà a partir dels 

següents criteris: 

Podran participar als Campionats de Catalunya si reuneixen els següents criteris: 

1. Assistència d’un mínim del 75% als estatges de la FAN de la 

temporada 2020/21. 

2. Assistència del 100% a la concentració/entrenaments prèvia al 

Campionat. 

3. Participació del 100% a la Lliga Andorrana de Figures 2020/21. 

4. Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN. 

La participació de la FAN en aquest Campionats serà: 

1. EQUIP: provisionalment amb la coreografia executada al Campionat de 

Catalunya 2019 i amb un mínim de 6 participants. 

2. SOLOS i DUETS: Segons criteris de participació/classificació per SOLOS i 

DUETS  de la FCN d’aquest Campionat 
 

La participació al CHAMPIONATS DE FRANCE N1  27 al 30 Maig 2021 (Nantes) 

s’establirà a partir dels següents criteris: 

Únicament esportistes nascuts/-des l’any 2009, que hagin assolit totes les proves 

d’accés  del Equip Nacional de la FAN 2020/21 per esportistes nascuts/-des 2009 i 

amb els criteris: 

3. Assistència d’un mínim del 75% als estatges de la FAN de la temporada 

2020/21. 

4. Assistència del 100% a la concentració/entrenaments prèvia al Campionat. 

5. Participació del 100% a la Lliga Andorrana de Figures 2020/21. 

6. Actitud i rendiment durant els entrenaments i estatges de la FAN. 

 

 

 

 

 

 

Ordino, agost 2020 


