CIR: 09/2021

Barcelona, 27 d’abril de 2021
Benvolgudes, benvolguts.
Amb la represa de l’activitat han anat sorgint noves problemàtiques degut a les restriccions
imposades per les administracions públiques amb motiu de la pandèmia. Aquestes restriccions
afecten directament a les limitacions que ens són imposades pel que fa al número màxim d’inscrits
permesos, utilització d’espai físic, temps d’ús de la via pública i mesures sanitàries
complementaries en la realització de l’activitat. Ni organitzador, ni federació podem decidir
directament sobre aquests aspectes, malgrat que fem tots esforços possibles per tal de que
existeixi la màxima normalitat possible.
Per tal de poder adaptar-nos a aquesta nova situació, hem cregut convenient realitzar les següents
modificacions reglamentàries dins de l’àmbit que en aquests moments podem actuar, dirigides a
trobar el millor equilibri possible pel que respecta a l’equitat de la competició i intentar trobar
sistemes que ens permetin augmentar la capacitat de les proves. Tot i així, alguna d’aquestes
mesures sempre quedaran condicionades al que permetin les autoritats públiques dels llocs on es
realitzen les competicions.
1. Mesures pel que respecta a la competició de Lliga.
a) Per tal de fer que la puntuació final de Lliga sigui el més equànime possible, durant aquest
any i de manera excepcional, no comptabilitzaran les dues pitjors puntuacions
obtingudes.
b) Respecte a les inscripcions, en les proves que es disputen exclusivament per clubs ( equips,
relleus i clubs ), la inscripció es realitzarà com a club, sense tenir que apuntar els
esportistes de manera individual.
c) Per tal de poder augmentar la capacitat dels clubs per tal de participar al CNC de Triatló
per Clubs del 6 de juny a Mataró, de forma excepcional es modifica el reglament de la
següent manera:
1. Els equips estaran formats per un màxim de 4 ( enlloc de 6 com fins ara ) esportistes
masculins i femenins.
2. La classificació dels clubs s’obtindrà per la suma dels 3 millors temps del club ( enlloc
dels 4 com fins ara ).
Per aquesta competició i degut a les restriccions de número de participants que han marcat les
autoritats, hi haurà una inscripció total de 80 clubs entre homes i dones. Els clubs podran
només presentar la inscripció d’un sol equip masculí i femení . Esta previst que la inscripció
s’obri a les 12:00 hores del matí del proper 10 de maig.
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d) A les demes competicions que siguin de Lliga i la seva participació i inscripció es individual,
respectant el que està establert en els Estatuts i en el Reglament de Llicències, no es pot
fer una discriminació entre els federats siguin de club o independents, ni es pot realitzar una
preferència d’inscripció entre clubs, ja que això provocaria una limitació del dret que té un
esportista federat a poder participar en una competició o bé una discriminació entre els
clubs, ja que cadascun d’ells té el seu interès legítim a l’hora de competir, sigui per procurar
guanyar la Lliga, mantenir la seva categoria, accedir a una categoria superior o mantenir-se
a la mateixa.
Per tant en aquest supòsit, es podrà accedir a les places que estiguin publicades per ordre
d’inscripció. Recordem que la federació no es qui estableix el número total de places, sinó
l’organitzador atenen a les indicacions i autoritzacions que li concedeixen les autoritats pertinents,
que podem marcar limitacions d’aforament.
Tot i així, en cas de produir-se una possible ampliació i de manera excepcional, s’estableix que
tindran preferència els clubs que no tinguin un equip complert per tal de completar-lo inscrivint el
número que li falten d’esportistes fins arribar a tres (p.e: si té 2 inscrits, podrà inscriure a només a
un més). Això es farà per ordre d’inscripció i fins arribar al número total de places ofertes, sense
establir cap criteri de preferència.
2. Mesures pel que respecta al protocol AntiCovid en l’organització de proves.
Per tal de poder augmentar la capacitat del box en quan a esportistes, ja s’ha demanat a la S.G.E
la modificació de l’actual protocol en el següent aspecte:
-

Les barres podran ser utilitzades per les dues bandes, respectant sempre una distància de
1,5 mts. entre bicicleta i bicicleta ( enlloc dels 2 metres i només per una banda ).
El passadís entre barra i barra podrà ser de 4,00 mts. ( enlloc de 5 metres ).

Pel que fa al tipus de sortida, mentre que existeixi l’obligació de portar mascareta i sempre que no
es pugui garantir de manera ordenada el 1,5 mts. entre participant i participant a la sortida, aquesta
es realitzarà en el format de contrarellotge individual o per equips, ja que es la millor manera de
garantir el temps real dels participants.
Esperem que aquestes mesures excepcionals ens puguin ajudar a donar un pas mes cap a la plena
normalització del nostre esport.
Atentament.
FCTRI
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