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CIRCULAR: 10/19. 

 
                                                                                                            11  de juny de 2019. 

 
Benvolguts/des amics/gues, 
 
Com en altres anys i per tal de planificar correctament i amb temps les temporades de les diverses 
modalitats, us convoquem a les reunions d’organitzadors per tal de poder presentar les novetats ( que 
us adjuntem a aquest escrit )  per la temporada  2020 , coordinar el calendari i al mateix temps poder 
parlar de les qüestions que considereu oportunes formular. Per tal de fer més àgil la reunió, agrairem 
que ens feu arribar la vostra proposta de data al mail:  organitzadors@triatlo.org 
 
Calendari de reunions: 
 
Organitzadors duatlons muntanya i carretera : 10 de juliol de 2019 a les 18,00 hores ( muntanya ) i 
19:30 hores carretera. 
  
Organitzadors triatló i proves infantils: 11 de juliol de 2019 a les 18:00 hores ( triatló ) i 19:30 hores 
aquatló i proves infantils   
 

  En cas d’organitzar varies competicions de diferents modalitats, es podrà assistir a la 
reunió convocada per triatló prèvia comunicació de les dates a la federació. 

 Per la temporada 2020 es mantindrà el que estableix els actuals reglaments 
d’organitzadors. 

 
Per raons d’espai , només poden assistir a la reunió dues persones per organització i recordeu 
que l’assistència es molt important per poder  evitar conflictes entre dates.  
 
Recordar també a tots aquells que encara no heu fet la vostra prova, la necessitat de comprovar que 
teniu tots els permisos corresponents dels titulars dels espais públics per on es desenvoluparà la prova 
( ajuntament, governació, servei català de trànsit, capitanies marítimes, confederacions hidrogràfiques, 
....  ), tant de terra com  d’aigua i que poden ser de diferents administracions publiques i que 
generalment és demana amb més de 30 dies d’antelació ( consulteu als vostres ajuntaments ).  
 
Esperem comptar amb vosaltres una altra temporada  i us emplacem de nou a la reunió a la seu de la 
Federació de la Rbla. Guipúscoa, 25   
 
 
Atentament. 
 

                                 
       Sergi Noguera Cano 
- Secretari general FCTRI - 

mailto:organitzadors@triatlo.org

