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Barcelona, 23 d’octubre de 2015 
 
 

, 
 

Per tal d’adaptar el reglament de competició ITU que està pensat en format de competició 
d’alt nivell i poca participació, i pugi ser aplicat a la pràctica de la nostra realitat i en especial 
a la vessant popular d’aquest esport,  els delegats tècnic de la FCTRI ha acordat el següent 
en totes aquelles competicions que no es realitzin en format elit ( en aquestes s’aplicarà el 
reglament vigent en la seva integritat ): 
 

- S’aplicaran els criteris de temperatura en el que fa relació a la prohibició del neoprè. 
- Respecta a la vestimenta de competició, no serà necessari portar la cremallera a la 

part de darrera , s’autoritza l’ús de samarretes i es podrà realitzar el segment de 
natació en banyador ( no és obligatori tal com estableix el reglament l’ús d’un mono 
de competició ). 

- Quedà prohibit l’ús de qualsevol tipus acoblaments en les proves amb drafting ( fins a 
distancia olímpica ), per raons de seguretat. 

- Per raons de seguretat i d’integritat física, es seguirà prohibint la participació sense 
anar calçat. 

- Hi haurà només una zona de penalty-box per complir les sancions de temps. 
- S’aplicaran les noves sancions per temps del reglament. 
- Respecte a la confecció de sortides, es seguirà el reglament vigent de la FCTRI. 
- Respecte a les conductes punibles es seguirà el que estableix el reglament, excepte 

en les excepcions aquí contemplades. 
- En tot cas els delegats tècnics i els jutges generals, podran adoptar les mesures 

oportunes i introduir els canvis reglamentaris que creguin oportuns pel bon 
desenvolupament i seguretat de les competicions i que anunciaran abans de la 
sortida als participants. 

 
Recordeu que aquestes mesures seran d’aplicació a Catalunya.  A la resta de comunitats o 
en las proves FETRI, aquest podran optar per l’aplicació estricte del reglament , pel que us 
recomanem que us informeu ( en especial en el fa referencia a la vestimenta ) de quins 
criteris s’aplicaran . 
 
Atentament, 
 
 
Junta Directiva FCTRI 
 
 


