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Cir: 15/18 
 

Barcelona, 2 d’octubre de 2018. 
 
Benvolgudes/ts, 
 
 
Amb la proximitat de la finalització de la present temporada i el proper inici  de renovacions que 
començarà el 1 de novembre, us volem recordar un seguit de  temes importants per tal d’evitar 
possibles conflictes en la tramitació de llicencies: 
 

- Recordeu que per tal de poder fer les renovacions de les llicencies dels vostres esportistes 
, el club te que tramitar primer la llicencia del mateix. 

 
- Recordar als clubs que vulguin exercitar l’opció de “drets de formació”,  tenen que 

comunicar aquesta intenció a la federació i a la FETRI abans del dia 30 d’octubre ( no 
el 9 de desembre , tal com indica la circular de la FETRI , ja que la nostra temporada 
comença abans ) , indicant sobre quin esportista el volen exercitar i indicant en quin cas 
es troba segons la normativa establerta per la FETRI. Podeu trobar la normativa vigent  
referent  als drets de formació en el enllaç següent de la nostra web a l’apartat “llicencies”: 
 
Normativa:   http://www.triatlo.org/docs/nordforfetri.pdf 
 

- Tal com s’estableix en el “ Reglament de Llicencies Infantils “: 
 

c) Si el tècnic esta en possessió de la llicencia federativa com a tècnic a la FCTRI de la temporada en curs , el 

club tindrà la condició de “ escola de triatló homologada”, i podrà fer servir aquesta denominació. La 

federació publicarà a la web la relació d’escoles homologades per cada temporada. 

 

per poder mantenir la condició  de “homologada”, caldrà que prèviament  el tècnic responsable 
tramiti la seva llicència com a tècnic abans de tramitar la dels menors i es comuniqui a la 
federació. En cas de que un club hagi canviat de tècnic, ho tindrà que comunicar a la federació 
i aportar tota la documentació que es requereix d’aquest en el reglament abans del 30 
d’octubre de 2018. 
 
 
Desitjant-vos les millors de les temporades, rebeu una cordial salutació. 
 

                        
                                                                  
  Sergi Noguera Cano 
- Secretari general - 
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