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JORNADES

DATES

LLOC

Escalfament/Inici

1ª

29/01/2022

SANT JULIÀ

09:00/10:00

2ª

02/04/2022

SANT JULIÀ

09:00/10:00

CATEGORIES

anys

ALEVÍ

2010-2011-2012-2013-2014

JORNADES

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS

PUBLICACIÓ LLISTATS
DE SORTIDA

1ª

21/01/2022

28/01/2022

2ª

24/03/2022

01/04/2022

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran únicament en els fulls oficials d’inscripció – Relació Nominal
2021_22 i enviats per correu electrònic a nataliameca@fan.ad

PARTICIPACIÓ
Esportistes amb llicència F.A.N - N. Artística 2021_22.
PROVES PER JORNADA
1ª Jornada
Prova individual i segons el diagrama per cada categoria. Veure annex*
Puntuació únicament EXECUCIÓ.

FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ_NATACIÓ ARTÍSTICA 2021/22

Les series s’organitzaran per any de naixement, una nedadora per carrer i cada serie es composa
de 2 nedadores.

2ª Jornada
Prova equips i segons diagrama , veure annex III, totes les categories mateixes proves. Els equips
estaran formats per un mínim de 4 components, no hi ha màxim de components. Puntuació
única IMPRESSIÓ GENERAL .
➢ Cada club pot presentar tants equips com vulgui
➢ Els equips es poden formar amb les edats/categories que es vulgui .
➢ Totes les components del equip han d’executar els elements al mateix temps ( excepte
les cadències )
➢ Les nedadores portaran banyador negre i casquet blanc a la 1ª jornada. Per la 2ª jornada
banyador NEGRE i casquet lliure ó TEMÀTIC segons música escollida
➢ Les proves s’executaran en l’ordre establert a les dues jornades i es permet afegir altres
elements només a la 2ª jornada, sempre i quan es respecti la distància on s’han
d’executar els elements tal i com es descriu al diagrama.
➢ Hi haurà penalitzacions de 1.0 punt als equips per:
• Ometre clarament un o més elements
• Alteració del ordre dels elements
➢ A la 2ª jornada s’utilitzarà obligatòriament les músiques del llistat adjunt- annex IV .
PREMIS
Medalles
1ª Jornada

2ª Jornada

ALEVÍ per anys naixement

3 primers equips classificats

CATEGORIA OPEN

Diploma a totes les participants

Tot el que no quedi contemplat en aquesta normativa es regirà pel reglament FINA i FAN vigent.

Ordino, Agost 2021 actualitzat 13/01/2022
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