PREUS LLICENCIES TEMPORADA 2019-2020
CATEGORÍES

ANYS NAIXEMENT

EDAT

LLICENCIA
CATALANA
TRIATLO

MENORS

2012........ 2006

8 ---- 14

13,00 €

CADET

2005..........2003

15 ---- 17

13,00 €

JUNIOR (Independents)

2002..........2001

18 ---- 19

86,00 €

SUB. 23 (Independents)

2000.......... 1997

20---- 23

101,00 €

SENIOR (Independents)
VETERANS
(Independents)

1996......... 1981

24 ---- 39

101,00 €

Des de 1980..........

40 i (+)

101,00 €

JUNIOR (Club)

81,00 €

SUB. 23 ( Club )

91,00 €

SENIOR ( Club )

91,00 €

VETERANS ( Club )

91,00 €

JUTGES

51,00 €

TÉCNICS

51,00 €

CLUBS

250,00 €

JUTGE + ESPORTISTA

110,00 €

TECNIC+ ESPORTISTA

110,00 €

Vigència de llicencia : Del 1 de novembre 2019 al 31 d’octubre de 2020 , per tot el territori espanyol i estranger ( Homologada
FETRI ) .
Inici de tramitació :
1 de novembre de 2019.
Sistema de Tramitació: Per la web www.triatlo.org amb pagament “ on line “ o presencial a la seu de la Federació. En el cas de
triatletes de Club es seguirà el mateix procediment però caldrà que el Club hagi abonat primer la quota anual de Club. El 1 de
febrer de 2020 es perd el número de dorsal en cas de no haver renovat.
Material Identificador: Es podrà competir en el dorsals, plaques d’anteriors temporades i amb el casquet del mateix color que
va lliurar per l’any 2017. (vàlid fins el 2020). Per política ecològica, no s’imprimiran targetes plàstiques. Podreu
descarregar una e-llicencia al vostre telèfon mòbil o imprimir la llicencia des de l’àrea de federat. En cas de voler la
targeta de plàstic es sol·licitarà a la FCTRI i s’abonaran 5,00 €.
Obligatorietat del Xip: Els federats per competir tenen que tenir el xip groc de ChampionChip .
Lliurament de material a nous federats sense el material lliurat al 2018: A la seu de la Federació o per missatgeria a ports
deguts si es demana. No es portarà cap tipus de material a les competicions.
En cas de competir fora d’Espanya teniu que comunicar a la federació amb un mes d’antelació, data i lloc de la
competició. S’aconsella fer una ampliació de cobertura de la mateixa, així com que realitzeu una revisió mèdica per
avaluar el vostre estat de forma i salut.
Barcelona, 15 d’ octubre de 2019
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