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Circular: 8/21 
 

Barcelona, 16 de març de 2021. 
 
Benvolguts/des, 
 
Un cop reiniciat el nostre calendari esportiu, posem en marxa un any més el programa JOVE 
TRIATLETA COMPLERT@ , amb proves que tenen com a finalitat que els esportistes dels anys 
2004 a 2009 ( juvenils, cadets i infantils ), per tal que puguin fer el pas de la competició infantil a 
la oficial  de les diverses modalitats del nostre esport d’una manera progressiva . Seguint 
l’esquema d’altres temporades , es realitzarà un rànquing dels participants que constarà de 7 
proves, de les quals puntuaran les 6 millors. Degut a l’actual situació sanitària, en cas de no poder 
celebrar totes les proves, es puntuaran totes les realitzades restant d’elles la pitjor puntuació. 
 
Les competicions que formaran part i puntuaran enguany en aquest programa son les següents:  
 

- 27/03/2021  Duatló  de Muntanya Jove de Balaguer ( CNC Infantil i Cadet ). 
- 13/06/2021  Triatló Jove Trirelay ( Pineda de Mar ). ( CNC Infantil i Cadet – Clas. Cadet pel 

Campionat d’Espanya ). 
- 19/06/2021  Aquatló  Jove del CNB.  ( CNC Infantil i Cadet ) 
- 25/07/2021  Aquatló Jove de Cunit. 
- 28/08/2021  Triatló de Muntanya Jove de Balaguer. (CNC Infantil i Cadet ) 
- 17/10/2021  Duatló Jove Trirelay ( Pineda de Mar ). 
- 07/11/2021  Duatló Jove Vilanova i la Geltrú. (CNC Infantil i Cadet ). 

 
També ens plau informar-vos que s’està estudiant la possibilitat de realitzar un triatló superesprint 
a Barcelona i un aquabike i triatló superesprint a Vilanova i la Geltrú, pendents de que les 
administracions concedeixen els oportuns permisos. 
 
Per últim, també us informem que des de la federació s’està treballant en quatre jornades tècniques 
dirigides a aquest grups d’edat , que s’iniciaran en el mes d’abril i que també inclouen un “campus” 
on podran participar el pares. Un cop tinguem més informació us la farem arribar puntualment. 
 
Esperem que podem  desenvolupar tota aquesta activitat programada, però que sempre estarà 
condicionada a l’evolució de la pandèmia i a les mesures restrictives que es dictin per les autoritats 
en cada moment. 
 
 
Salutacions. 
 
 
 
Federació Catalana de Triatló 
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