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Normativa Campionat Rutines de Natació 

Artística 2021 

1- ORGANITZACIÓ 
 

L’Organització del Campionat de Rutines de Natació Artística 2021  anirà a càrrec de la 
Federació Andorrana de Natació. 
 
2 – GRUPS D’EDATS 
 

o Aleví:  12 anys i menors  ( any 2009 i posteriors ) 
o Infantil: 13, 14 i 15 anys ( anys 2006,2007  i 2008 ) 
o Júnior : 15- 18 anys ( anys  2006, 2005,2004,2003 i 2002) 

 
3- JORNADES 
 

SESSIÓ DATES PISCINA HORARI 
PROVISIONAL 

PRIMERA 12/06/2021 Sant Julià 
 

Escalf 09h00 
Competició 
10h30 

 
4 – PARTICIPACIÓ 
 
1. La competició està oberta a clubs del Principat d’Andorra. 
2. Cada club del Principat d’Andorra pot inscriure les rutines que vulgui. 
3. Es permet excepcions en la composició dels equips o altres (cal especificar a 

l’inscripció) 
4. Tots els esportistes participants han d’estar en possessió de la llicència federativa 

N.A 2020/21 de la FAN. 
 
5-INSCRIPCIONS 
 
És obligatori enviar a la FAN  una PRE INSCRIPCIÓ com a molt tard el 17/05/2021. 

➢ S’adjuntarà full oficial preinscripció de la FAN 
La data límit d’inscripció FINAL és el 03/06/2021 abans de les 21h00, no acceptant 
inscripcions posteriors a les rebudes en aquesta data i hora. 

➢ Únicament s’acceptaran inscripcions rebudes amb full oficial inscripció 
FINAL  de la FAN 2020/21 al correu nataliameca@fan.ad  
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6 – FÒRMULA DE LA COMPETICIÓ 
 
1. Es realitzaran  solos lliures, solos tècnics, duets lliures, duets mixtes, duets tècnics, 

equips lliures i rutina combinada . 
2. El programa de la competició el decidirà la FAN  en funció del nombre de 

participants en cada modalitat . 
3. Classificació final directe 100% rutina per categories i disciplina. 
 
 
7- LIMIT DE TEMPS i PUNTUACIONS 
 
Els límits de temps NO seran els oficials FINA, cada club pot decidir quin temps de cada 
rutina i ho especificarà en el full final d’inscripció. 
La puntuació del jurat serà  IMPRESSIÓ GENERAL 
 
8-JURAT 
 
El Jurat serà designat per la FAN 
 
9-MÚSIQUES 
 
Cal enviar les músiques data límit el 07/06/2021 via “we transfer”  
www.wetransfer.com a la següent adreça : 
 
fedandnat@gmail.com 
 
Els arxius han de tenir la següent informació: 

1. Nom del club + país ; exemple STJ_AND per Club Sant Julià d’Andorra 
2. Categoria 
3. Event : SOLO, DUET,DUETMIXTE,EQUIP,COMBO 
4. Nom de la competidora: ESTERMARTINEZ 

 
Exemple: STJ_AND_ALEVI_SOLO_ESTERMARTINEZ 
 
10-PREMIACIONS 
 
Rebran medalla les 3 primeres rutines classificades en cada disciplina i categoria. 
 
Tot el que no quedi contemplat en aquesta Normativa es regirà per la Normativa FINA 
2017_21  i  la Normativa FAN vigent. 
 

 
 

Ordino, 10/05/2021 
Revisat 08/06/2021 
 

http://www.fan.ad/
http://www.wetransfer.com/
mailto:fedandnat@gmail.com

