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CIR: 03/2021 
Barcelona, 22 de gener  de 2021. 

Benvolgudes, benvolguts. 

Per la federació els programes de promoció i detecció de talents son dels més importants i 
que més il·lusió ens fa realitzar. 

Degut en el moment actual que estem vivint de restriccions i prohibicions, amb la finalitat de 
poder dur a terme  “ La Toma Nacional de Tiempos”, van sol·licitar a la Direcció Técnica de 
la FETRI que autoritzes la possibilitat de poder fer les certificacions de temps “in situ”, es a 
dir, anar nosaltres directament als clubs que puguin tenir instal·lacions per realitzar el “test”, 
sense que tenir esperar a fer-ho en una única jornada ,per tal d’evitarl risc  que aquesta no 
es pugui realitzar degut a les possibles restriccions d’activitat i mobilitat que les autoritats 
ens puguin imposar en aquella data. Aquesta iniciativa ens ha estat aprovada pel que us 
comuniquem el següent: 

- La federació desplaçarà a un oficial als clubs que així ho sol·licitin per tal de certificar 
els temps del test.

- S’habilita tot el mes de febrer per realitzar aquesta acció.
- Les proves de natació i atletisme es tindran que realitzar dins de la mateixa jornada. 

Les proves a realitzar son: 100 i 400   mts. de natació.
  1000 i 200  mts. cursa a peu. 

- Només podran participar els esportistes d’un mateix club per tal de no trencar la
“bombolla d’entrenament” de les categories cadet, juvenil i junior.

- Els participants hauran de tenir la llicència de la FCTRI en vigor i complir amb les
mínimes següents:

Marques mínimes femenines:
Natació 100 m: 1:16,00       Carrera a peu 1.000 m: 3:25,00

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

- Els clubs interessats, comunicaran la petició la federació el lloc i horaris on es
realitzarà el test, al mail  oficials@triatlo.org , adjuntant el llistat d’esportistes
participants i indicant si algun d’aquest es paratriatleta. Un cop rebuda la petició ,
contactarem de nou per tal de coordinar la realització del test o indicar la
impossibilitat de realitzar l’acció.

http://www.triatlo.org/
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- El termini per sol·licitar el desplaçament de l’oficial , acaba de forma improrrogable el
dia 3 de febrer i a partir d’aquesta data no es s’acceptarà cap petició.

- Aquesta acció es gratuïta i els costos dels oficials els assumirà la federació.

Degut a la complexitat de la iniciativa, us preguem la màxima col·laboració i comprensió. 
En cas de que es pugues celebrar la jornada prevista pel 27 de febrer , aquesta es 
realitzaria amb les limitacions que les autoritats competents determinin i en els llocs que 
tinguem a disposició. 

Esperem que aquesta iniciativa us pugui fer servei. 

Salutacions cordials. 

 Sergi Noguera Cano 
     Coordinador  
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