
MASCULÍ PROVES FEMENÍ 
10"87 100 m 12"11 

21"94 200 m 24"82 

48"58 400 m 55"82 

1'53"42 800 m 2'10"01 

3'51"33 1500 m 4'24"29 

14'21"35 5000 m 16'28"68 

2h23'52 Marató 2h50'47 

14"41 110/100 tq 13"91 

52"97 400 tanq 1'00"13 

2,13 Alçada 1,79 

5,30 Perxa 4,19 

7,58 Llargada 6,23 

15,67 Triple 13,16 

19,07 Pes 16,51 

60,45 Disc 56,73 

71,61 Martell 66,03 

77,19 Javelina 57,66 

MÍNIMES XXXIa OLIMPÍADA “RIO 2016” MÍNIMES XXXIa OLIMPÍADA “RIO 2016”   

La Comissió Tècnica del Comitè Olímpic Andorrà d’acord amb les converses man�ngudes 

amb les Federacions espor�ves corresponents, marca les marques mínimes per poder op-

tar a les places d’universalitat (una per un noi i una per una noia en atle�sme i en natació) 

per la XXXIA Olimpíada de “Rio 2016”. Per acreditar-les es defineix el període de temps en-

tre el dia 1 de març de 2015 fins el dia 27 de juny de 2016. 

D’aquesta manera, les mínimes queden de la forma següent: 

ATLETISME (Cronometratge elèctric)ATLETISME (Cronometratge elèctric)  

NOTA:NOTA:  

Si hi ha més d’un noi o més d’una noia que hagin assolit una mínima, el COA conjuntament 

amb la FAA determinarà quin atleta disposarà de la plaça d'universalitat basant-se amb la 

taula de puntuació de la IAAF. 

Per altra banda, hi ha unes obligacions implícites que s’han d’acomplir: 

• Estar en ac�u la temporada 2015-16, entrenant i par�cipant en les compe�cions. 

• La FAA ha de fer arribar al COA les fitxes de seguiment dels espor�stes que es�guin 

preparant els Jocs amb una periodicitat mensual. 



MASCULÍ PROVES FEMENÍ 
23"83 50 m.lliures 27"05 

52"42 100 m.lliures 58"24 

1'55"53 200 m.lliures 2'07"29 

4'06"57 400 m.lliures 4'26"52 

--- 800 m.lliures 9'09"95 

16'18"80 1500 m.lliures --- 

56"26 100 m.esquena 1'04"47 

2'06"50 200 m.esquena 2'19"74 

1'04"81 100 m.braça 1'12"60 

2'20"88 200 m.braça 2'37"23 

56"03 100 m.papallona 1'02"85 

2'05"16 200 m.papallona 2'18"38 

2'08"70 200 m.estils 2'23"66 

4'34"68 400 m.estils 5'03"30 

NATACIÓ (Piscina de 50 m. i Cronometratge elèctric)NATACIÓ (Piscina de 50 m. i Cronometratge elèctric)  

NOTA:NOTA:  

Si hi ha més d’un noi o més d’una noia que hagin assolit una mínima, el COA conjuntament 

amb la FAN determinarà quin atleta disposarà de la plaça d'universalitat basant-se amb la 

taula de puntuació de la FINA. 

Per altra banda, hi ha unes obligacions implícites que s’han d’acomplir: 

• Estar en ac�u la temporada 2015-16, entrenant i par�cipant en les compe�cions. 

• La FAN ha de fer arribar al COA les fitxes de seguiment dels espor�stes que es�guin 

preparant els Jocs amb una periodicitat mensual. 


