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Barcelona, 30  de març de 2020. 

                                                                                                                                           Cir: 10/20 

Benvolgudes i benvolguts, 
  
 En primer lloc, des de la junta directiva, volem transmetre el nostre suport a tots aquells 
federats que treballeu en els serveis essencials i que lluiteu dia a dia perquè tots 
puguem sortir el millor possible d'aquesta situació. Moltes gràcies de tot cor. 
  
 Estem vivint una situació del tot excepcional que ha trasbalsat la nostra vida quotidiana i 
que en aquest moment ningú és capaç de preveure com evolucionarà, però que 
esperem que acabi ben aviat i de la millor manera per a tots. 
  
 En aquestes circumstàncies és molt difícil que es pugui complir el calendari previst de 
competicions i per tant, les Lligues, Copes i el programa Jove Triatleta Complet@. Per 
aquest motiu, la junta directiva ha pres els següents acords en cas de no poder celebrar 
la totalitat de les proves que formen aquests circuits: 
  
 - Es considerarà que existirà Lliga, Copa o programa Jove Triatleta Complet@, quan es 
puguin disputar un mínim de 4 proves en cadascun d'aquests circuits. 
  
 - En cas de disputar-se el mínim de 4 proves, la puntuació dels circuits anteriorment 
mencionats s'obtindrà de la suma de totes les proves que s'hagin realitzat, descomptant 
la pitjor puntuació obtinguda. 
  
 - En cas de poder realitzar els mencionats circuits, es mantindran les subvencions que 
estan establertes per reglament. 
  
 A causa de l'excepcionalitat del moment, la junta directiva anirà prenent les decisions 
oportunes per tal de garantir el millor funcionament de la temporada. 
  
 Us recomanem que aneu seguint el calendari de competicions de la web per tal 
conèixer les variacions que pugui tenir. 
  
 Amb el desig que ben aviat ens puguem trobar a les proves, molts ànims i força. 
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               - Presidenta -             


