
26 / 02 / 2022 

TOMA DE
TIEMP   S
TECNIFICACIÓN

¡On tot 
comença!

SEUS A ESCOLLLIR:

* VILANOVA I LA GELTRÚ
* SABADELL

2022

08:30 hores



 
 
 

 
Rambla Guipúscoa, 23-25  2-D  08018 Barcelona  Telèfon i  Fax 93.307.93.35 

Web: www.triatlo.org - - NIF:  G-62133004 – Nª 10.600 Registre Entitats Esportives (SGE) 

 
 
 

CONVOCATÒRIA  “TOMA NACIONAL DE TIEMPOS 2022” 
 
 

 
Benvolgudes, benvolguts. 
 
 
Una temporada mes, la federació organitza la “Toma Nacional de Tiempos 2022” per tal d’aportar 
informació del nivell dels joves esportistes catalans a la FETRI. 
 
Aquest any organitzarem aquesta jornada amb l’oferta de places més gran mai realitzada fins al 
moment, amb un total de 120, i que es realitzarà en dues seus ( Vilanova i la Geltrú i Sabadell ), per 
tal de facilitar el desplaçament del participants. La data de la TNT 2022 es el 26 de febrer de 2022. 

 
Tot seguit us informem de les característiques que la TNT 2022. 
 
 
A qui va dirigit ? :  Noies i noies dels anys 2003 a 2008 ( categories cadet, juvenil i junior ). També a 

paratriatletes menors de 30 anys ( només seu de Sabadell ). 
 
On es farà ?: Podreu escollir entre Vilanova i la Geltrú i Sabadell . 

 
Quantes places hi ha ?: Hi ha un total de 120 places, distribuïdes en 60 places a cada seu. 

 
Quan comença la inscripció, quin preu te  i on es farà ?:  La inscripció s’obrirà a les 00:00 hores 

del dia 3 de febrer a la web de la federació www.triatlo.org. El preu es de 7,00 €. 
 
Es pot participar sense estar federat ? : No. Es una activitat reservada exclusivament a federats. 

 
Quin material de competició podré fer servir ? : Només podràs portar banyadors aprovats per la 
FINA i no està permesa la utilització de sabatilles amb claus a la pista d’atletisme. A part, tindràs que 
portar visible el dorsal que et donarem. 
 
Quines proves i distàncies farem ?: 100 mts i 400 mts nedant , i 1000 mts i 200 mts de carrera a 
peu. 
 
Podrà haver públic en les proves ?: No les proves son a porta tancada. Només podran estar un 
tècnic per club prèvia petició a la federació.  
 
Es tindrà que complir amb alguna mesura especial ?: Es tindrà que complir les mesures vigents 

que les autoritats dictin en cada moment per la pandèmia.   
 
Tinc que fer quelcom més ?. Si , un cop realitzada la teva inscripció, en uns dies rebràs un enllaç 

per tal de que aportis les teves dades personals a la FETRI ( obligatori ). 
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Quins horaris hi hauran a cada seu i on son?: 
 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Seus: 

Piscina Col·legi Bel-Air: Rambla del Garraf, 134, 08810 (Sant Pere de Ribes) 
 
Pistes de Atletisme Vilanova i la Geltrú: Ronda Ibèrica, 58, 08800 (Vilanova i la Geltrú) 
 
NATACIÓ: Convocatòria: 8:30h / Inici: 9h 

 
1ª prova  100 mts., descans mínim 30’ 
2ª prova  400 mts.   
 
PROVES ATLETISME:   
 
Convocatòria: 15h / Inicio : 15:30h 
 
1ª prova 1.000  mts, descans mínim 30’ 
2ª prova    200  mts.   
 
SABADELL 
 
Seus: 

Piscina: Carles Ibars, Club Natació Sabadell, Carrer Budapest, 1 
 
Pistes d'Atletisme:  Josep Molins, Camí de Can Quadres s/n 
 
PROVA ATLETISME:   

 
Convocatòria: 8:30h / Inici: 9h 
 
1ª prova 1.000 mts. , descans mínim 30’ 
2ª prova   200  mts.    
Paratriatletas:  1000 mts. 

PROVA NATACIÓ:  

Convocatòria: 15h / Inicio: 15.30h 
 
1ª prova   100 mts., descans mínim 30’ 
2ª prova   400 mts.   
Paratriatletes: 200 mts. 

Important: els que vinguin de fora poden reservar per a dinar, si volen, al mateix club, al següent correu 
electrònic: csolo@nataciosabadell.cat 
 
 

Salutacions. 
 
Comissió Tecnificació FCTRI 
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