CIR: 07/2022
09/02/2022

CRITERIS DE LA COMISSIÓ DE TECNIFICACIÓ PER A FORMAR PART SELECCIÓ DE
LES SELECCIONS CATALANES i PETICIONS BEQUES CAR 2022

NORMATIVES COMUNS A TOTS ELS CRITERIS
1- Estar en possessió de la llicencia federativa única expedida per la Federació Catalana
de Triatló per la temporada en curs.
2- Tenir nacionalitat espanyola o de la UE (amb NIE espanyol ).
3- No estar immers en un procés disciplinari o estar complint una sanció disciplinaria ja
sigui de la FCTRI o FETRI.
4- Complir amb les obligacions complementaries i específiques que la FCTRI cregui
oportunes per poder accedir a determinats tipus d’ajudes.

CRITERIS PER LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS I ACTIVITATS
Participació Selecció Catalana Triatló als C. ESP. TRI. CC.AA (ABSOLUT) :
1- Millor català/na al Rànquing Mundial i/o participació a la final de les WTS i/o a l'Europeu.
2- Millor català/na al Millor al C.Esp.Sprint ’21
3- Campió/na Catalunya Triatló ABS.
4- Millor català/na Sots 23 al C.Esp.Tri. Sprint.
5- Criteri de la Comissió de Tecnificació i Tècnic de la FCTRI.
Si en algun dels quatre punts no hi ha seleccionat cap triatleta o hi ha una renúncia, passarà a
ser criteri de la Comissió de Tecnificació i del Tècnic de la FCTRI.
Participació Selecció Catalana Triatló als C. ESP. TRI. CC.AA (EDAD ESCOLAR) :
CADET (4 places)
1- Dos places als millors classificats Cadet Ct. Espanya 2021 que mantingui categoria
*(Obligatòria participació “TNT 2022 “ i estar entre els 4 millors).
2- Dos places als millors classificat “TNT 2022” i estar al Top10 Nacional.
3- Assistir obligatòriament a les jornades de seguiment prèvies al CCAA que convocarà
la FCTRI amb un mínim de 10 dies de antelació.
4- Criteri de la Comissió de Tecnificació i del Tècnic de la FCTRI.
En cas que un atleta renunciï per malaltia, calendari o una altra causa de força major, es
cridarà al següent classificat de la presa de temps 2022.
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INFANTIL (2 places)
1- Dos places als millors classificat a la Pressa de Temps 2022 (data a confirmar).
2- Assistir obligatòriament a les jornades de seguiment prèvies al CCAA que convocarà
la FCTRI amb un mínim de 10 dies de antelació.
3- Criteri de la Comissió de Tecnificació i del Tècnic de la FCTRI.
Aquesta temporada i degut a la falta de proves (Súper Esprint) abans del C. ESP. TRI.
CC.AA (EDAT ESCOLAR), es farà una pressa de temps (natació i cursa a peu) i dues
jornades de seguiment on es valorarà el treball de transicions i habilitats amb bicicleta de
carretera.
En cas que un atleta renunciï per malaltia, calendari o una altra causa de força major, es
cridarà al següent classificat de la presa de temps 2022.

CRITERIS PER PRESENTAR AL C.C.E PER BEQUES CAR
Podran presentar la seva candidatura els esportistes de les categories Cadet, Juvenil,
Junior i Sots 23 tant masculins com femenins.
1- Presència al Rànquing ITU (S23 - JUN).
2- Participació Ct..Món i/o Europa (S23 - JUN).
3- Top 10 C.Esp.Tri. Sprint (S23 - JUN).
4- Top 10 C.Esp.Tri. Olímpic (S23).
5- Campionats de Catalunya: Pòdiums CD-JUV-JUN.
6- Criteri de la Comissió de Tecnificació i Tècnic de la FCTRI.

El termini per presentar candidatures a la Direcció Tècnica de la Federació per part dels
interessats es realitzarà abans del mes de maig de 2022.
Caldrà omplir el formulari que es enviarà oportunament, aportar i presentar el
“currículum esportiu” del candidat a la seu de la federació.
La decisió final d’admetre als becats, ja sigui amb règim intern o extern correspon
exclusivament al Consell Català de l’Esport.
b) La FCTRI només pot realitzar la presentació dels candidats que compleixin amb els
requisitis establerts..
a)

Febrer de 2022.
La Comissió de Tecnificació.
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