
 
 
REGLAMENT INTERN DEL CLUB TRIATLÓ FISIORUTPUJOL.COM 
2012-2013 
 
1 Composició del Club de triatló 
El Club Triatló Fisiorutpujol.com es regirà pel que dictin els estatuts del Club. 
Les modificacions que s’apliquin a aquest reglament i les decisions preses per la secció que 
afectin el Club estaran sotmesos a l’aprovació de la junta del Club. 
La secció estarà formada per tots els socis del Club que hagin tramitat, a través d’aquest, la 
llicència federativa de la temporada en curs a la Federació Catalana de Triatló, d’ara en 
endavant “FCTRI”. 
 
2 Disciplines 
Els responsables de la secció s’ocuparan de la gestió de tots els assumptes del Club 
relacionats amb les proves combinades que agrupa el triatló i que estan incloses als 
estatutsde la FCTRI. 
Aquestes són: 
− Triatló 
− Duatló 
− Triatló d’hivern 
− Duatló de muntanya o duatló cros 
− Duatló d’alta muntanya 
− Triatló de muntanya 
− Quadriatló 
− Aquatló 
 
3 Llicència federativa de la FCTRI. 
El Club, sota petició dels socis del Club que així ho desitgin, tramitarà les renovacions i altes 
de les llicències federatives a la FCTRI. 
Serà indispensable haver donat totes les dades al  Club abans que es faci efectiva la 
renovació o l’alta de la llicència federativa a la FCTRI. 
Per fer la petició de tramitació de les llicencies federatives, els socis del Club ho hauran de 
comunicar enviant un e-mail a rutpujol@fisioterapeutes.org.  
Per aquesta temporada 2011-2012, el 100% del cost de la llicència federativa anirà a càrrec 
de l’atleta interessat. 
 
4 Competició: 
 
4.1 Inscripcions a les competicions: 
 
Sota petició dels atletes interessats, el club es farà càrrec de la gestió de les inscripcions a 
qualsevol de les proves que estiguin supervisades per la FCTRI. 
També podem gestionar qualssevol inscripció a qualssevol cursa que l´interessat ens demani.  
Les peticions d’inscripció es faran enviant un e-mail a rutpujol@fisioterapeutes.org. 



En el cas que les peticions es facin amb retard respecte als períodes d’obertures de les 
llistes,la secció no assumirà cap responsabilitat si l'atleta no queda inscrit per falta de places o 
qualsevol altra circumstància. 
 
4.2 Bonificacions per curses disputades 
 Aquest 2012 ,el Club premiarà als atletes que facin que el club puntui a qualssevol prova de 
la lliga de Clubs del circuit català de la FCT (Excepte Ironcat, evidentment pel preu, jejej). 
Perquè una prova computi, caldrà: 
− Que , l’atleta vesteixi l’equipament del Club a la prova en concret i que hi estigui inscrit com 
a atleta del Club. Aquest any 2012 la bonificació serà instantanea per als federats en data 
23/01/2012.  
Per la Temporada 2012-2013 aquest reglament se seguirà aplicant per als federats fins a data 
23/01/2012 i canviarà lleugerament per als nous federats en els que la  la bonificació 
obtinguda durant tot l´any es cobrarà l´any seguent sempre i quant el soci torni a renovar amb 
el club i es federi. 
 La bonificació obtinguda l´any anterior l´esportista podrà triar en què la vol rebre : en import 
de la llicència o en proves de la nova temporada, o en ambdues si es dona el cas. 
Si a un atleta que se li ha pagat la quota de club , vol canviar de club en la mateixa 
temporada, aquest abans haurà de retornar l´import de la llicència per tal de que el club li 
tramiti el permís de canvi de club. 
Creiem que aquest sistema premiarà la fidelitat i donarà una major estabilitat al club. Sóm el 
club més petit del món i amb això ens conformem. 
El club no té ,n´hi tindrà quota de Club. Sempre serà zero. 
 
4.3 Equips a les Lligues Nacionals de Catalunya de duatló de carretera, de muntanya i de 
triatló per Clubs 
El club, a l’inici i durant la temporada, intentarà planificar un calendari de competició amb la 
finalitat de puntuar en el màxim nombre possible de proves d’una mateixa lliga de clubs, tenint 
sempre en compte els calendaris i les prioritats dels atletes. 
La secció planificarà els calendaris dels equips destinats a puntuar en les diferents lligues 
nacionals catalanes per clubs que no siguin de triatló (duatló muntanya i de carretera) sempre 
que els atletes que hi participin es comprometin a puntuar com a mínim, en el nombre 
màximde proves puntuables en la classificació final, que està establert per la FCTRI per a 
cada disciplina. 
Tots els atletes de la secció, que formen els equips, tenen el dret de competir o no en les 
proves que ells desitgin. 
 
4.4 Equipament 
Els equipaments de les modalitats i disciplines de la secció inclouen: mallot de triatló/duatló; 
culot i mallot de ciclisme, d’estiu i d’hivern; pantalons/malles i samarreta de carrera , i 
qualssevol peça que l´atleta desitgi. 
Cada atleta és lliure de comprar només l’equipament que cregui necessari. 
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