CIRCULAR: 01/2017
20 d’octubre de 2016.
Benvolguts/des amics/gues,
Iniciem la tramitació de llicencies a partir del 25/10/16 per la temporada 2017, amb dues modalitats:
LLICENCIA DE ACTIVITAT FCTRI –UFEC
Aquesta llicencia permet participar en totes les competicions d’àmbit català i en les mateixes
cobertures que fins ara tenia l’anterior llicencia ( accident esportiu en entrenament, competició, RC. ).
Malgrat que l’assegurança tingui cobertura internacional. No es pot garantir que sigui acceptada en
altres autonomies.
LLICENCIA ÚNICA O FETRI
Permet competir a tot el territori espanyol i te les mateixes cobertures d’assegurança que l’anterior. El
seu preu superior es resultat dels canons que cobra la FETRI per esportista. Aquesta llicencia i per
imperatiu legal estatal, també es necessària per poder optar als títols de campions de Catalunya i
participar en els campionats de Catalunya individuals.
** En cas de voler a posteriori passar de llicencia d’activitat a única es comunicarà a la federació
abonant la diferencia ( informarem del procediment més endavant ).
De la mateixa manera, es manté la nomenclatura del calendari de proves de la federació de temporada 2016
que quedarà de la següent manera:
-

Competicions oficials: format pel campionats absoluts de Catalunya de cada modalitat i que
s’accedeix a la seva participació per classificació en les proves designades a l’efecte . Per participar
caldrà estar en possessió de la llicencia única (FETRI).

-

Calendari proves open i populars FCTRI: format per les competicions que poden ser circuit,
rànquing i lliga de clubs. Es podrà participar amb “ llicencia d’activitat FCTRI-UFEC “ , llicencia
única i els no federats amb llicencia de dia.

-

Calendari altres proves populars: son aquelles en que no intervenen oficials de la federació i tenen
una regulació de reglament pròpies però que queden cobertes per l’assegurança d’activitat FCTRIUFEC , llicencia única (FETRI) i l’assegurança per no federats que tramiti l’organitzador.

Respecte als clubs, hi hauran dues opcions:
-

Quota d’adhesió a la FCTRI : amb el cas de que vulgueu realitzar la vostra activitat exclusivament a
Catalunya.
Quota d’adhesió a la FETRI: obligatòria si voleu competir a la resta de l’estat espanyol.
Recordeu que prèviament teniu que estar donats d’alta de la quota anual de clubs per poder tramitar
llicencies amb el nom de la vostra entitat.

Com a novetat per aquesta temporada , la federació renovarà el material del federat sense cap cost. Per raons
de logística i de redistribució de la numeració, aquest material es lliurarà a partir del mes de febrer. Per no
perdre el vostre actual dorsal, teniu que fer la renovació abans del 1 de febrer 2017.
Desitjant-vos la millor de les temporades, rebeu una cordial salutació.
Atentament FCTRI.
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PREUS LLICENCIES 2017
CATEGORIES

LLICENCIA
ACTIVITAT

LLICENCIA
ÚNICA

ANYS NAIXEMENT

EDAT

MENORS

2010 ......... 2003

7 ---- 14

10,00 €

CADET

2002 ..........2000

15 ---- 17

10,00 €

JUNIOR (Independents)

1999...........1998

18 ---- 19

75,00 €

82,00 €

SUB. 23 (Independents)

1997.......... 1994

20---- 23

90,00 €

97,00 €

SÈNIOR (Independents)
VETERANS
(Independents)

1993......... 1978

24 ---- 39

90,00 €

97,00 €

Des de 1977..........

40 i (+)

90,00 €

97,00 €

JUNIOR (Club)

70,00 €

77,00 €

SUB. 23 ( Club )

80,00 €

87,00 €

SÈNIOR ( Club )

80,00 €

87,00 €

VETERANS ( Club )

80,00 €

87,00 €

JUTGES

40,00 €

47,00 €

TÈCNICS

40,00 €

47,00 €

CLUBS

175,00 €

265,00 €

JUTGE + ESPORTISTA

95,00 €

110,00 €

TECNIC+ ESPORTISTA

95,00 €

110,00 €

Vigència de llicencia : Del 1 de novembre 2016 al 31 d’octubre de 2017.
Inici de tramitació:
25 d’octubre de 2016.
Sistema de Tramitació: Per la web www.triatlo.org amb pagament “on line“ o presencial a la seu
de la Federació. En el cas de triatletes de Club es seguirà el mateix procediment però caldrà que el Club
hagi abonat primer la quota anual de Club. El 1 de febrer de 2017 es perd el número de dorsal en cas
de no haver renovat.
Material Identificador: Es podrà competir en el dorsals, plaques d’anteriors temporades i amb el casquet
del mateix color que el lliurat per l’any 2017. A la temporada 2017 es lliura material nou (vàlid 4 anys).
Obligatorietat del Xip: Els federats per competir tenen que tenir el xip groc de ChampionChip .
Lliurament de material a tots els federats: A la seu de la Federació o per missatgeria a ports deguts
si es demana. No es portarà cap tipus de material a les competicions.
En cas de competir fora d’Espanya s’aconsella fer una ampliació de cobertura de la mateixa, així
com que realitzeu una revisió mèdica per avaluar el vostre estat de forma i salut. Aquest serveis
els podeu contactar directament amb UNIFEDESPORT amb una oferta de preus molt bona . Podeu
trobar tota aquesta informació en l'enllaç: UNIFEDESPORT
Barcelona, 19 d’octubre de 2016
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