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1. Objectius
La Federació Andorrana de Muntanyisme es dota amb aquest document d’un procés per definir els
criteris objectius i funcionals en la selecció dels Atletes i Tècnics que han de composar els diferents
equips nacionals definits per la Federació Andorrana de Muntanyisme (en endavant FAM).
Aconseguint:
1.- Donar la millor informació a totes les parts implicades, la FAM, els Clubs i els seus tècnics
respectius, així com a tots els esportistes implicats, per una correcta gestió i coordinació de les
activitats plantejades per la FAM, així com els diferents programes i competicions a realitzar.
2.- Promoure i donar opcions als esportistes de les diferents disciplines, de participar en
entrenaments, estatges, i competicions amb la federació, complementant i donant una continuïtat al
treball de tecnificació dels clubs.

2. Selecció andorrana.
Cada temporada el Director Tècnic, juntament amb els Seleccionador i els Tècnics de l’equip nacional,
elaboraran el Projecte Esportiu de la seva disciplina.
El Projecte Esportiu haurà de ser analitzat per la Comissió Esportiva de la FAM, qui un cop validat, el
presentarà a la Junta Directiva per l’aprovació.
Aquest projecte inclourà els criteris de selecció, la quantitat de components de la selecció i els
objectius per la temporada.
Aquest projecte s’elaborarà amb criteris tècnics, amb objectius esportius realitzables i adaptat a la
dotació pressupostaria.
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S’informarà als Clubs i esportistes de l’aprovació del Projecte, un cop estigui configurada la selecció.

3. Convocatòria de tecnificats
El Director Tècnic i el Seleccionador, podran convocar esportistes en procés de tecnificació a
activitats i competicions amb la federació, seguint els criteris que considerin d’aplicació.
A principi de temporada s’elaborarà un calendari amb els tests, entrenaments, sortides tècniques i
competicions a on poden ser convocats els esportistes en tecnificació als Clubs.
Aquest calendari serà comunicat als clubs, per ser tinguts en compte en els seus programes de
tecnificació.

4. Tipus de convocatòria
4.1. Convocatòria a tests.
- Els tests es poden fer coincidint amb una competició.
- El criteri el decidirà el seleccionador conjuntament amb el Director Tècnic de la FAM.
4.2. Convocatòria a entrenaments.
- Es podran convocar als esportistes a entrenaments, prèvia consulta al tècnic del Club. Aquests
entrenaments podran coincidir amb els que faci l’equip que composi la selecció nacional.
- Els criteris estaran definits pel Seleccionador i la Direcció Tècnica de la FAM tenint en compte
els resultats d’un o diversos tests o dels resultats en competicions de la Copa d’Andorra o
altres.
4.3. Copa i Campionats nacionals d’altres països (Espanya i França).
- Es podran convocar, prèvia consulta al tècnic del Club, a competicions en altres països per tal
d’avaluar l’evolució esportiva del esportista i si convé una futura integració en l’equip
nacional.
- Els criteris estaran definit pel Seleccionador i la Direcció Tècnica de la FAM, tenint en compte
els resultats en competicions com indicat al projecte esportiu corresponent.
4.4. Competicions Internacionals.
- Es podran convocar, prèvia consulta al tècnic del Club, a competicions Internacionals.
- Els criteris estaran definit pel Seleccionador i la Direcció Tècnica de la FAM, tenint en compte
els resultats en competicions, i segons el que estigui indicat en el projecte esportiu
corresponent.

5. Designació de Tècnics
En funció de l’activitat, del seu nivell, del nombre d’atletes, el Director Tècnic i el Seleccionador de
la FAM, definiran quants tècnics seran necessaris, per a cada activitat i en base el projecte esportiu.
Els tècnics de la FAM, seran els responsables de dirigir i vetllar, pel bon desenvolupament de la
convocatòria, tan logísticament com esportivament.
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En el cas que la FAM no disposi dels tècnics necessaris per realitzar una activitat, si el tècnic
responsable de l’activitat ho considera oportú, es valorarà juntament amb el Director Tècnic i el
Seleccionador de la FAM, la possibilitat d’incorporar el(s) tècnic(s) del(s) club(s) seguint els criteris
següents:
-

Es donarà prioritat al tècnic del Club amb més atletes presents a la convocatòria.
Si aquesta situació es repeteix en la mateixa temporada, s’implementarà un sistema de rotació
per donar l’oportunitat als tècnics dels diferents Clubs de participar a les diferents activitats.
Els tècnics (FAM i Clubs) es coordinaran per realitzar amb èxit les activitats.
El(s) Tècnic(s) dels Clubs, estaran subordinats al tècnic de la FAM.

6. Comunicació de les convocatòries
Es formularà una convocatòria oficial per cada activitat.
El Director Tècnic, prèvia anàlisi amb el Seleccionador, serà el responsable d’enviar la convocatòria,
informant prèviament els clubs i els seus tècnics, i posteriorment als esportistes afectats.
6.1. Contingut de la convocatòria:
- Motiu de la convocatòria
- Data i lloc de la convocatòria
- Programa de la convocatòria
- Nom dels esportistes i del club de pertinença amb els criteris que justifiquen la convocatòria
- Tècnics convocats si fos el cas
- En la convocatòria adreçada als clubs es complementarà amb el programa detallat per a
informació dels tècnics dels clubs.
6.2. Terminis.
El Director Tècnic de la FAM ha d’informar de les convocatòries als clubs i tècnics amb un mes
d’antelació.
Rebuda la convocatòria, en un termini màxim de 72 hores, el Club pot presentar al·legacions en
contra la convocatòria d’un esportista justificant els motius.
El Director Tècnic i el seleccionador de la FAM, avaluaran les al·legacions i podran acceptar-les o no,
en cas de ser acceptades, es tindrà la potestat de convocar altres suplents.
Un cop sigui ferma la convocatòria, es procedirà a informar els esportistes.
6.3. Mitjà de comunicació
Les convocatòries es comunicaran mitjançant correu electrònic, des de la Direcció Tècnica de la
FAM, als Clubs.
Els Clubs facilitaran les adreces electròniques que considerin oportunes segons la estructura
organitzativa dels mateixos, però amb inclusió explícita del correu del propi Club de referencia.
La convocatòria ferma es podrà publicar a la web o xarxes socials de la FAM.
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