REGLAMENT DE LLICÈNCIES FEDERATIVES
GENERALITATS
Art.1- La llicència d’activitat i la llicencia única, és el vincle d'integració de cada un dels membres
dels diferents estaments a la Federació Catalana de Triatló ( FCTRI ) i a les Federacions o
Institucions a que la Federació estigui adherida.
Art. 2- Aquesta vinculació s'efectua a petició pròpia dels interessats.

Art. 3 - Podran ser titulars de la llicència federativa:
a) Com a Clubs
Els clubs degudament inscrits al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport
i que en els seus Estatuts figuri el Triatló com activitat esportiva.
b) Com a esportista:
Les persones físiques tant de nacionalitat espanyola i estrangeres que tinguin la seva residencia
habitual a Catalunya.
c) Com a tècnic:
Les persones amb titulació de qualsevol nivell expedit per la Escuela Nacional de Entrenadores de
la FETRI i registrats al Registre del Professionals de l’Esport de la SGE.
d) Com oficial:
Les persones físiques que han superat el curs de capacitació d’oficial de nivell I o superior.
c) Com organitzador:
Els organitzadors de competicions i proves que aspirin a formar part del calendari oficial de
competicions de la FCTRI .

Rambla Guipúscoa, 23-25 2-D 08018 Barcelona Telèfon 93.307.93.32 - Fax 93.307.93.35
Web: www.triatlo.org - NIF: G-62133004
Reglament

llicencies 2016

1. ÀMBIT I FORMALITZACIÓ DE LES LLICÈNCIES.
Art. 4- La llicència federativa d’activitat tindrà validesa en tot el territori català. La llicència federativa
única tindrà validesa a tot el territori espanyol i en aquells països amb qui la FETRI tingui acords de
correspondència, complint amb el requisits d’homologació que aquestes entitats determinin .
Art. 5 - La llicència serà tramitada pels interessats en el cas de persones físiques, o pel president o
representant legal, en el cas d'entitats, a través de la Federació Catalana de Triatló , acompanyada
del pagament de les quotes per temporada corresponent a la llicència. La llicència dels esportistes
adscrits a un club, podran ser tramitades directament per aquest club sempre que aquest es trobi al
corrent de pagament de la quota de temporada de club.
Art. 6 - En cas que un esportista vulgui tenir fitxa per un club estranger - a més del que figuri a la
llicència catalana - podrà fer-ho, però a Catalunya només podrà participar pel club afiliat a la FCTRI.
Art. 7 - Els esportistes estrangers que vulguin tenir llicència per un club català hauran de formalitzar
obligatòriament la llicència a través de la FCTRI.
Art. 8 - Els esportistes estrangers no podran obtenir medalles i / o premis a nivell individual en els
Campionats Nacionals de Catalunya, excepte aquells esportistes estrangers comunitaris amb permís
de residència i que hagin aportat aquesta documentació a la FCTRI.
Art. 9 - Un club podrà alinear en el seu equip el nombre d'esportistes estrangers indiqui les
normatives específiques i sempre que aquests tinguin llicencia en vigor.
Art. 10 - La FCTRI cada any indicarà el procediment a seguir per l’expedició de la llicencia i podrà
negar l’expedició de la mateixa a aquelles persones i entitats que tenen un expedient obert en
matèria disciplinaria o estan complint una sanció, es trobin inhabilitades, ja sigui per un expedient
disciplinari de la FCTRI o de les entitats a la que aquesta està adherida. En cas de que la sanció fos
per matèria de doping , es denegarà la tramitació de la llicencia , encara que dita sanció haguí estat
per qualsevol federació esportiva o tribunal ordinari.
2 . VIGÈNCIA DE LA LLICENCIA

Art. 11- La llicència subscrita per clubs, esportistes (bé com a independents o per un club)
entrenadors , oficials i organitzadors té vigència des de la formalització de la mateixa (segons
terminis de renovació o nova llicència) del 1 de novembre al 31 d'octubre de l’any següent.
Art. 12 - Els esportistes recollits en el quadre de drets de formació que publica cada any la FETRI,
en cas de canviar de club, hauran de complir amb la normativa de la FETRI respecte els Drets de
Formació.
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Art. 13 - En el cas que un Club i un esportista pertanyent al mateix decideixen, de mutu acord,
rescindir el compromís que els vincula per la temporada en curs, hauran de sol·licitar per escrit - i
signat conjuntament -, la seva baixa a la FCTRI, enviant còpia a la FETRI. En aquest cas, l'esportista
haurà de formalitzar la seva llicència com a independent (sense haver d'abonar cap nova quota) per
la resta de la temporada, si bé els punts o classificacions obtingudes anteriorment a la seva baixa
per al seu Club queden sense variació.
Art. 14 - Aquells esportistes que un cop iniciada la temporada amb llicència com independent i
desitgen participar per un club, ho podran fer sempre que l’interessat i el Club ho comuniquen de
forma fefaent a la FCTRI, si bé els punts o classificacions obtingudes anteriorment a la seva
incorporació no es traslladen al Club.
Art. 15 - En el cas que alguna de les parts considera que és perjudicada, o no hi hagués acord
mutu entre les parts, serà competent per decidir el Comitè de Disciplina Esportiva de la FCTRI.

3. COMPLEMENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA
Art. 16 - S’han d'emplenar de la forma següent depenent de la modalitat de tramitació que s’indica:
a) En les tramitacions de llicencies on-line, s’ompliran tots els camps requerits i s’acaptarà les
condicions i declaracions responsables que apareixen descrites en l’apartat de condicions, marcant
la casella d’ acceptació.
b) En la tramitació de llicencies de forma presencial a la federació o per correus, es procedirà de la
següent forma:
1) .- Les caselles quan s’ hagin d'emplenar amb lletra, aniran amb majúscules.
2) .- El club pel qual es fitxa, es posarà sempre i quan aquest es trobi legalment constituït i amb
llicència en vigor a la FCTRI. Si no desitja subscriure llicència per cap club, s’haurà de consignar la
paraula independent. De deixar en la casella s'entén que l'esportista desitja ser federat com a
independent.
3) .-Tots els camps especificats en la llicència, o la seva renovació, seran emplenats per l'interessat
en tots els seus extrems, i aniran signats per l'interessat.
c) .- S'indicarà igualment a quin estament federatiu es vol pertànyer.
Totes les llicències que no compleixin els requisits indicats en els anteriors apartats, no seran
acceptades i tramitades.
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4. DRETS I DEURES

Art 17. - La possessió de llicència per la FCTRI serà necessària:
a) Per participar en activitats o competicions com a mínim a Catalunya.
b) Per a percebre premis econòmics o de qualsevol espècie .
c) Per a ser convocat i viatjar amb l'Equip Nacional Català o assistir a concentracions.
d) En el cas d'entrenadors, per entrenar els esportistes becats.
e) Per a impartir cursos en els estaments corresponents.
f) En el cas d'organitzadors, per optar a organitzar proves catalanes dins de calendari oficial de la
FCTRI, de la FETRI o internacionals.
g) En el cas dels clubs, per demanar les llicències federatives dels esportistes que s'integren en el
seu club, i per poder inscriure's a les competicions amb el nom del club que te que ser el mateix que
apareix al Registre d’Entitats Esportives acompanyats si escau, del nom d’un patrocinador sempre
que l’activitat d’aquest no sigui incompatible amb les lleis reguladores de publicitat en l’àmbit
esportiu. Per raons d’espai en les publicacions dels resultats, el nom del club podrà ser el seu
acrònim.
Art 18 .- En subscriure la llicència, els titulars es comprometen a complir els Estatuts i Reglaments
de la FCTRI i sotmetre's a l'autoritat dels òrgans federatius, en relació amb les matèries de la seva
competència, així com acatar els seus acords, sense perjudici de recórrer davant les instàncies
federatives competents.
Art 19. - La possessió de llicència per la FCTRI dóna dret a:
a) Figurar en els censos electorals, si s’escau, com electors i / o elegibles.
b) Formar part, si s'escau, de l'Assemblea General i dels òrgans directius i consultius.
c) Rebre la tutela de la FCTRI respecte als seus interessos esportius legítims.
d) En el cas d'organitzadors, figurar en els diferents calendaris oficials.
e) Figurar en el rànquing, circuit català i lliga nacional de Catalunya en les modalitats corresponents.
f) Rebre informació.
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g) Prendre part en les competicions de caràcter català així com en les que celebrin sota l’autoritat de
les Federacions en què existeixi acord de reciprocitat.
h) Els clubs per poder presentar equips en les diferents competicions.

7. PROCEDIMENT DE CONTROL

Art. 20. - La infracció de qualsevol de les normes de fitxatges donarà lloc a la formalització
d'expedient informatiu, i en vista del seu resultat, es procedirà de la forma que es determina en els
apartats següents:
1 .- L'expedient s'iniciarà en virtut de denúncia, o bé d'ofici, per la FCTRI . Amb la denúncia s’haurà
d'acompanyar totes les proves documentals siguin possibles. Serà competència del Comitè de
Disciplina Esportiva de la FCTRI resoldre la qüestió.
2 .- Contra la decisió del Comitè de Disciplina Esportiva de la FCTRI s'admetrà recurs d'alçada
davant el Tribunal Català de l’Esport, en el termini de 15 dies comptats a partir de la decisió.
3 .- Comprovada la transgressió de les regles, el Comitè de Disciplina Esportiva de la FCTRI,
imposarà les sancions pertinents, a les persones i entitats per la culpabilitat o falta comesa.
8. CATEGORIA I QUOTES
Art. 21. - Les categories seran les establertes cada any per l'Assemblea General de la Federación
Española de Triatló.
Art. 22. - Els preus per cada temporada son els establerts per la Junta Directiva de la FCTRI.

9. DISPOSICIÓ FINAL.
El present Reglament de Llicencies de la Federació Catalana de Triatló, entrarà en vigor el dia
després de la seva aprovació per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Triatló i tindrà
vigència indeterminada.
DILIGENCIA DE CONSTÀNCIA.- Es fa constar que el present Reglament va ser aprovat per la Junta
Directiva del dia 19 de setembre de 2012 i adaptat en l’assemblea general del 22 d’octubre de 2015.
.
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