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Barcelona, 14 d’octubre de 2020. 
 

Benvolgudes, benvolguts, 
 
 
Amb la prorrogació de la llicència fins al 31 de desembre de 2020, han sorgit un seguit de 
dubtes a les que donem resposta tot seguit: 
 
- La renovació de les llicències de club i individuals es realitzaran a partir del dia 1 de 
gener de 2021, ja que es prorroga també la temporada. 
 
- Totes les llicències de qualsevol estament estan en vigor a la FETRI fins al 31 de 
desembre de 2020. 
 
- Els canvis de club dels esportistes es realitzaran a partir de l'1 de gener de 2021. Si 
algun club sap quins canvis es produiran per la temporada vinent, pot comunicar-ho a la 
federació per tal que aquest esportista el dia 1 de gener ja apareguin a les seves llistes 
per fer les renovacions de forma grupal. 
 
- A partir de l'1 de novembre es podran fer altes noves i que tindran com a termini final de 
vigència de cobertura d'assegurances el 31 de desembre de 2020. Els preus seran de 
5,00 € pels menors de 14 anys i de 10,00 € pels majors de 14 anys. El tràmit es realitzarà 
per la web de la federació www.triatlo.org . Totes les llicències – actuals i noves -, estaran 
cobertes per l’asseguradora MUTUACAT. 
 
- A partir d'ara i durant la temporada vinent, no es podrà competir amb el dorsal de la 
federació, ja que per prevenció anticovid i per operativa d'organització de la competició, 
es fa impossible la seva utilització. En cada competició s'indicarà com és té a realitzar el 
marcatge d'identificació dels participants. 
 
- Totes les competicions que es puguin realitzar fins a 31 de desembre, seran 
considerades que pertanyent a la temporada 2020, i per tant , es competirà amb la 
categoria que teniu actualment, incloses en les dues competicions de duatló de muntanya 
programades. 
 
Esperem pogut resoldre els vostres dubtes i si teniu alguna consulta, no dubteu contactar 
amb nosaltres. 
 
       Salutacions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Secretari general 
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