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Circular:01 /22 
 

Barcelona,3 de desembre de 2021. 
(actualitzada el 23/03/2022) 

 
Benvolguts/des, 
 
Un any més  seguim amb el programa  JOVE TRIATLETA COMPLERT@ , proves orientades als 
nostres esportistes dels anys 2005 a 2010 ( juvenils, cadets i infantils ), amb la finalitat de  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, i el 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 per la propera temporada son les següents:  
 

- 23/01/2022  Duatló Jove de Vilanova i la Geltrú. 
- 20/02/2022  Duatló Trirelay Jove . 
- 27/03/2022  Duatló Jove de Muntanya de Balaguer. 
- 24/04/2022  Duatló Jove Sant Vicenç dels Horts 
- 11/06/2022  Triatló Trirelay Jove. 
- 02/07/2022   Aquatló Jove de Barcelona. 
- 16/07/2022   Triatló Jove Balaguer. 
- 24/07/2022   Aquatló Jove de Cunit. 
 

Paral·lelament a les proves d’aquest programa, també seguirem fent proves destinades als 
esportistes més joves, que podeu trobar anunciades al calendari de la nostra web www.triatlo.org 
, destacant la novetat de la participació per equips en el  Duatló Cross per Equips del Llobregat ( 
Cornella ). 
 
També us informem que una altre any mes, la federació està treballant en quatre jornades 
tècniques dirigides a aquest grups d’edat i que s’anunciaran properament, així com la “Jornada 
Nacional de Toma de Tiempos”, un cop la FETRI publiqui les bases de la mateixa. 
 
Esperem que la propera temporada la pandèmia i  les mesures restrictives no ens limitin el poder 
realitzar l’activitat JOVE programada. 
 
 
Salutacions i bona temporada. 
 
 
 
Federació Catalana de Triatló 
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