
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteris confecció dels llistat de participació en Triatló i Duatló 
Temporada 2017-2018  per als C.N. Catalunya 

 
 

1er. Per poder participar en un Campionat Nacional de Catalunya Absolut ( distancia olímpica )  

cal complir els següent requisits: 
 

- Estar en possessió de la llicencia única tramitada per la FCTRI en vigor 
 

- 25 Primers C. Nacional de Catalunya de  la modalitat celebrat l’any anterior. 
 

- Tots els participants del Campionat d’ Espanya en categoria elit de la modalitat celebrada a 
l’any anterior. 

 

- Tots els Junior i Sub23 que hagin participar en el Campionat d’ Espanya de la modalitat 

celebrada a l’any anterior. 
 

- Els quinze primers classificats en tres competicions que determini la federació en la temporada 
en curs del campionat i abans de la celebració d’aquest. En cas de que un esportista ja tingui 
plaça, sigui per la seva classificació en el campionat de l’any anterior o per haver competit en un 
altre competició anterior de l’any en curs, aquesta s’allibera i  l’ocuparà el següent esportista  
sense plaça dins de la competició . ( p. Ex: en una competició entre els 15 primers hi participant 3 
esportistes amb plaça ,i per tant entraran a la llista el 17,18 i 19 classificats si aquest no en tenen, i 
es cas de tenir, s’anirà avançant fins a obtenir 15 esportistes dins de la competició que no tenien 
plaça ). 

 

- En tot cas , la direcció tècnica de la federació es reserva el dret d’incloure a nous esportistes a 
les llistes depenent la seva progressió esportiva durant la temporada i es valoraran especialment 
el resultats obtinguts en competicions internacionals dels calendaris oficials ITU-ETU i campionats 
d’Espanya Absoluts d’aquestes modalitats ( no son valorables classificacions per categories ni 
grups d’edat , ja que es competirà en categoria absoluta). 

 
- En tot cas la prova del campionat estarà format per un màxim de 80 participants, sense establir- 
se cap tipus de preferència en la inscripció que no sigui l’ordre en que s’hagi realitzat. 

 

2on. Es cas de realitzar-se el campionat absolut en format normal, per confeccionar la sortida elit 
diferenciada de la resta es seguiran els anteriors criteris. 

 

3er. En els Campionats Nacionals de Catalunya de categories i grups d’edat,  en cas  d’existir 
varies sortides , s’agruparà en aquestes als participants per categoria o grup de d’edat a que 
pertanyin , i no existirà una sortida específica d’elit amb la finalitat que tothom competeixi en les 
mateixes condicions dins de la seva categoria . 

 
Barcelona, 6 de juliol de 2016. 

 
 

*RATIFICAT A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 27/10/2017. 
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