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NORMATIVA DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA 

DE NATACIÓ- NATACIÓ ARTÍSTICA 2020/21 
 

ASPECTES GENERALS 
 

Les normatives de totes les competicions nacionals de Natació Artística 20/21  les 
realitzarà la FAN . 
 
1-Competicions Nacionals 
1-LLIGA DE FIGURES- A i B 
2-LLIGA BASE ARTÍSTICA 
3-CAMPIONAT OPEN D’ESTIU DE NATACIÓ ARTÍSTICA 
 

1.2 Únicament esportistes nacionals convocats/des per la FAN poden 
representar a Andorra en competició regional/internacional. 

 
2-Participació 
a) Podrà participar en les competicions del calendari de competicions nacionals 

oficial de la FAN tothom, sense distinció de gènere, que disposi de la llicència 
federativa en vigor subscrita per un club afiliat a la FAN. 

b) La participació de cada categoria s’especifica en la normativa de cada 
competició. 

c) Cas que un club participant presenti més d’un equip , aquest farà constar als fulls 
d’inscripció l’equip A , B ,C , ..., així com el número de llicència , nom , cognoms 
i any de naixement  de cada esportista que en forma part , i també indicarà qui 
serà participant titular i suplent . Cada esportista participarà en el seu grup 
d’edat en totes les competicions . Veure reglament de cada competició. 

d) No hi haurà limitació en el nombre d’inscripcions per figures.  
e) Un mateix participant només pot participar en 1 solo, 1 duet, 1 equip i 1 

combinat. 
f) Nascuts/ des any 2006: Un esportista de categoria infantil que participi en les 

dues categories (infantil i junior) en el Campionat d’Andorra d’Estiu de rutines i 
que faci solo i/o duo en aquesta categoria (infantil), únicament podrà participar 
en les proves d’equip lliure i rutina lliure combinada, de la categoria junior, no 
podrà fer les proves de solo i duet. En cas que un esportista infantil faci solo i/o 
duet en categoria junior, únicament podrà participar en les proves d’equip i/o 
rutina lliure combinada de la categoria infantil. Per la resta de competicions 
(lligues) competirà durant tota la temporada per una de les dues categories, o 
infantil o júnior. Per tots els casos no contemplats en aquest punt es farà una 
petició per escrit a la FAN i serà la Junta amb la CT qui ho resolgui. 

g) Nascuts/ des any 2009: Podran participar al Campionat d’Andorra de Rutines en 
categoria infantil únicament per equips i combinada, per solo, duet, duet mixte 
hauran de competir obligatòriament en categoria aleví. Per la resta de 
competicions (lligues) competirà durant tota la temporada per categoria aleví. 
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Per tots els casos no contemplats en aquest punt es farà una petició per escrit a 
la FAN i serà la Junta amb la CT qui ho resolgui. 

h) Només s’adjudicaran premis a esportistes o equips o federacions , clubs i escoles 
afiliats a la FAN, excepte en les competicions OPEN on hi hagi participació de 
clubs estrangers. 
 

3-Categories 
Segons  reglament FINA 2017_20  i/o especificat en cada normativa. 
Per la temporada 2020/21 la FINA  ha ampliat un any la categoria Júnior (fins a 19) 
 

CATEGORIA ANY EDAT 

Aleví 2013/2012/2011/2010/2009 12 i menors 

Infantil 2009*2008/2007/2006 (12) 13 a 15 

Júnior 2006*/2005/2004/2003/2002 15 a 19 
 

4-Inscripcions 
No s’acceptaran inscripcions fora de termini. 
Tant per a les pre-inscripcions com per les inscripcions definitives, el club haurà de 
confirmar, via e-mail , l’arribada de les mateixes a la FAN. 
A les inscripcions hauran de constar els títols i els compositors de la música de les 
rutines. 
5-Sorteig 
El sorteig de grups de figures, quan s’escaigui , i d’ordre de sortida de figures i rutines 
es farà al despatx de la FAN , públicament, avisant via e-mail als clubs, de la data i 
hora del mateix. 
6-Seus dels Campionats 
Les seus per a la celebració de les competicions nacionals indicades en el punt nº1 , 
es poden sol·licitar, i les adjudicarà la Junta Directiva de la FAN, segons les peticions 
dels Clubs . 
7-Formula de Competició 
a) Es seguirà el Reglament FINA vigent per a totes aquelles qüestions que no 
apareguin regulades en les normatives específiques. Les excepcions constaran 
clarament en la normativa de cada competició afectada. 
b) Els programes de proves de cada una de les sessions de la competició , podran 
variar si el nombre d’inscripcions o les circumstàncies ho aconsellen . Els canvis que 
es proposin , hauran de comunicar-se a la Junta Directiva de la FAN , la qual aprovarà 
les que estimi oportunes. Es podran realitzar fins a UN MES abans del inici de la 
competició . Les competicions no podran ser alterades pels col·laboradors , només 
per la Junta Directiva de la FAN. 
c) No es realitzaran repesques de cap jornada de Figures (lligues o campionat) en 
cap categoria per millorar puntuació o per qualsevol altre incidència (no presentat, 
baixa, malaltia, etc...) 
8-Llicència 
Es recomana tenir tramitada la llicència de Natació Artística FAN 2020/21 UN MES 
ABANS de la celebració de la competició corresponent, i en tot cas, abans d’enviar 
les inscripcions. 
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Les nedadores sense llicència no podran participar a les competicions oficials de la 
FAN. 
9-Coreografies 
En totes les competicions, no es podran utilitzar coreografies (tant de solo, duet, 
duet mixte, equip o combinat ) que hagin estat dissenyats per la FAN o utilitzats en 
els seus equips de selecció a excepció dels Clubs que hagin cedit el disseny a la FAN, 
p. ex: per motius organitzatius d’entrament o a petició dels Clubs. 
Les coreografies aleví e infantil  amb pòdium al Campionat d’Andorra d’Estiu seran 
cedides a la FAN, per a la següent temporada, en cas que es participi en competició 
fora d’Andorra. 
10-Control de la Competició 
a) La FAN  designarà un Director de Competició, com a responsable de la 
competició, que celebrarà una reunió abans del inici de la mateixa , amb els delegats 
i/o entrenadors dels equips participants, amb la finalitat de donar-los instruccions 
sobre el seu desenvolupament . 
b) Es constituirà la Comissió de Competició, que estarà formada per: 

o El Director de la Competició, que la presidirà. 
o El Jutge Àrbitre 
o Un entrenador (titular de un Club), escollit per sorteig entre els equips 

participants. 
o Un delegat (acreditat de cada Club), escollit per sorteig, dels equips 

participants. 
o Un àrbitre del jurat, escollit per sorteig. 
o Un delegat de la FAN. 
o El entrenador i el delegat seran de diferent Club , i hauran d’estar presents 

durant tota la competició. 
c) La Comissió de Competició, en cas necessari, serà la que resolgui qualsevol 
reclamació a instàncies del Director de Competició, essent ferms i resolutius en les 
seves decisions. 
11-Resultats de la Competició 
La FAN lliurarà a cada un dels equips participants via e-mail: 

• Llistats de sortida 

• Resultats 
12-Jurat 
El jurat de totes les competicions nacionals serà designat per la FAN. 
13-Puntuacions 
Les puntuacions s’obtindran segons reglament FINA vigent. 
 
 
 

      Ordino, agost 2020  
 
 

 

 


