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Barcelona, 24 de desembre de 2020. 
CIR: 02/21. 

 
Per la present, es realitza la convocatòria de la “ Jornada Nacional de Toma de Tiempos  
2021“ dins del pla de tecnificació de la FETRI i la FCTRI, pel proper dia 27 de febrer de 2021. 
 
Per tal de poder  realitzar l’activitat ,es prendran totes les mesures necessàries a complir en els 
protocols marcats per les autoritats sanitàries en cada moment 
 
Com a novetat ,des de la Direcció Tècnica de la FETRI s'ha notificat que es respectaran,  els 
temps de l'any 2020 de tots els esportistes que tornin a fer la "Toma de Tiempos “, sempre que 
no es millorin els resultats de la presa de temps del 2021. 
 
Es convoca pels federats amb llicència en vigor de la FCTRI , hi hauran el següent número de 
places: 

a) 20 per la categoria Junior. 
b) 20 per la categoria Juvenil. 
c) 40 per la categoria Cadet. 

 
En cas de superar el número d’inscripcions màximes, s’assignarà les place pel següent ordre: 

 
1. Esportistes que estiguin dins del programa ARC 20/21. 
2. Esportistes amb resultats dins el Top 20 al campionat d' espanya de triatló 2019 o 

2020. 
3. Esportistes amb resultats dins el Top10 al rànquing nacional de la seva categoria 

en la "Toma Nacional de Tiempos" 2019 o 2020. 
4. Haver obtingut almenys en una convocatòria de la pressa de temps realitzada 

l’any 2020 les següents mínimes en natació i carrera: 
 

Marques mínimes femenines:  
Natació 100m: 1:16,00        Carrera a peu: 3:25,00 

 
Marques mínimes masculines:  
Natació 100m: 1:10,00       Carrera a peu 1.000m  2:55,00 
 

5. Acreditació per part del tècnic del club de les marques mínimes anteriors al tècnic 
de la FCTRI. ( Sr. Jordi Garcia  ) 

6. Ordre d'inscripció. 
 
Important: no podrà participar ningun esportista que no acrediti les mínimes anteriorment 
establertes. 
 
El sistema d’inscripció i seus s’anunciarà durant el mes de gener de 2021, tot condicionat a  
l’evolució de la pandèmia. 
 
Molt bones festes i any nou. 
 
L’equip de tecnificació de la FCTRI. 
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