Circular: 05/2013
Barcelona, 11 d’ abril de 2013

Benvolguts amics i Benvolgudes amigues,

Com molts de vosaltres ja teniu coneixement, la nostra federació fa més de 10 anys que ha
seguit una política integradora amb esportistes amb alguna problemàtica física, que han
competit en proves de calendari oficial com si es tractés d’un participant més, sempre que
això ha estat possible per raons de seguretat i adequació dels circuits. En els darrers anys
molts d’aquests esportistes s’han afegit al nostre esport amb tota normalitat i també amb
molta il·lusió ja que el Paratriatló serà modalitat olímpica en els propers JJ.OO. de Río de
Janeiro.
Després de una reunió amb alguns dels seus representants en que ens van exposar les
seves inquietuds i suggeriments, hem cregut convenient prendre les següents mesures per
tal de seguir amb aquesta política d’integració plena i seguint els suggeriments dels propis
interessats.
Les mesures adoptades en la Junta Directiva del 20/03/2013 són les següents:
- Podran participar en totes aquelles proves on es pugui garantir la seva seguretat i la
dels demés participants. Estarem al cas del que opinin els delegats tècnics i els propis
representants dels paratriatletes i es procurarà fer un “catàleg” de proves indicant
quines poden ser aptes depenent de la problemàtica que tingui el participant.
- S’acorda crear 3 categories diferenciades de paratriatletes però que no seguiran els
criteris de les establertes per la ITU per raons de adaptació a la realitat de les nostres
competicions. Els tres grups seran:
A) T1 : PROBLEMES VISUALS
B) T2 : FALTA O PROBLEMES FUNCIONALS DE LES EXTREMITATS
C) T3: COMPETIDORS EN CADIRES DE RODES
- La seva sortida en triatló es farà entre 5 i 10 minuts després de l’última sortida de la
prova per a un major control i més seguretat en el tram de natació.
- Podran utilitzar sempre que vulguin el neoprè per raons de seguretat.
- Tindran dret a obtenir premi els 3 primers de cada categoria.
- Els guies o ajudants d’aquests participants tindran la inscripció gratuïta.
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- Portaran un dorsal diferenciat per tal de facilitar el control.
- Si és possible, el seu Campionat Nacional de Catalunya Absolut es realitzarà al
mateix temps que el previst en el calendari. ( s’estableix com a prova pilot el Duatló
de la Segarra ).

Esperem que aquestes mesures encaminades a la integració plena tinguin una bona
acollida entre tots vosaltres i que amb la vostra ajuda, comprensió i “Fair Play” que sempre
ha caracteritzat al nostre esport i als seus practicants, donem un pas endavant per fer del
nostre esport un esport de tots i per a tots.

Atentament,

La Junta Directiva FCTRI
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