REGLAMENT PROJECTE TRIATLETA JOVE COMPLERT@ 2021

Exposició de motius
En els últims anys s’ha produït un increment considerable de joves federats d’edats compreses
entre els 12 i 17 anys , en gran part gràcies a l’esforç dels clubs i a la creació de escoles de triatló.
Aquesta nova situació ha provocat que en part hagi un cert buit en la progressió dels joves
esportistes per tal de poder el trànsit de les proves de promoció infantils a les proves de competició
oficials, que tenen el seu llindar d’inici a la categoria juvenil , es a dir, als 16 anys .
Per tal de poder trobar una solució a aquesta nova realitat per tal de que els joves esportistes
puguin fer un trànsit ordenat i progressiu al món de la competició, la federació vol posar en marxa
aquest nou projecte, malgrat les dificultats existents a l’hora de poder organitzar proves de caràcter
competitiu per aquestes edats, ja que en aquest moments moltes de les administracions públiques
de les qui es depenent per organitzar una competició ( obtenció de permisos per ús de vies i espai
públics, subvencions directes a organitzadors …. ), potser no tenen el grau de compromís i
sensibilitat necessari per poder facilitar els mitjans i recursos per poder gaudir de més competicions
amb les condicions optimes.
Finalitat de projecte.
La finalitat del projecte es iniciar al joves esportistes en el món de la competició, en proves amb
distancies reglades, classificacions per temps i categories, amb l’aplicació estricte i plena del
reglament de competicions.
A qui va dirigit
Es dirigeix a noies i nois federats de 12 a 17 anys.

Com es materialitzarà
Els joves esportistes participaran en proves que siguin escollides per les seves condicions
tècniques idònies , amb distancies oficials per les categories corresponents sempre que sigui
possible. Les proves que puguin complir amb aquest “estàndards” , estaran diferenciades a
l’apartat observacions del calendari amb la denominació “Triatleta Jove “. En cas que la distancia
per cadets i juvenils no sigui possible de realitzar, aquest podran realitzar la competició en la
mateixa distancia que els infantils. Del conjunt de proves amb la denominació “Triatleta Jove “,
s’escolliran set proves de les que puntuaran les sis millors. Aquestes tindran la denominació de
“ Triatleta Jove Complert@”, i seran anunciades en el calendari a l’apartat observacions.
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En les proves que formen part d’aquest projecte es participarà amb chip ( que serà deixat per la
FCTRI, en cas de que no es tingui de propietat ), i es respectaran les normes de competició de la
modalitat que es tracti, aplicant-se les sancions i desqualificacions que el reglament estableix. Es
farà una classificació per temps i categories.
Qui serà el “ Triatleta Jove Complert@”
1.- La classificació final individual vindrà determinada per la suma de punts obtinguts en totes
les proves que la formin el circuit i que hagi competit el federat. En cas d’haver competit en
totes, s’eliminarà la pitjor puntuació.
En cas d’empat al final del circuit prevaldrà el resultat de la darrera prova disputada..
10.- La puntuació que s’atorgarà a cada atleta en funció de la classificació obtinguda en cada
una de les proves disputades respecte la seva categoria i per elaborar la classificació final serà
la següent: 1- 1.000p., 2- 985p., 3- 970p., 4- 955p., i 10 punts menys per cada posició fins la
posició 11, 5 punts menys per cada posició fins a la 21 i a partir d’aquí 2 punts menys per posició,
no hagen classificació per clubs.
Quins premis s’obtindran
El tres primers de cada categoria rebran un diploma per la seva participació i posició i tindran la
llicencia única subvencionada per la propera temporada.

Altres activitats del programa.
Els clubs amb secció de menors homologada per la FCTRI, podran sol·licitar una jornada de
formació sobre reglament de competició a la federació. Aquesta sessió formativa serà gratuïta.

Barcelona, 16 de març de 2021.
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