
 

 
PROVINCIA DE TARRAGONA 

 
 

TEMPORADA 2019-2020 
 

CIRCULAR NÚM. 5 
 

 
ITINERARI CURRICULAR ÀRBITRES DE SEGONA CATALANA  

 
 

1. PROVES FÍSIQUES I/O TÈCNIQUES (per a TOTS els àrbitres independentment de la seva edat) 
 

 
1.1 INICI DE TEMPORADA – AGOST: proves físiques (velocitat + resistència) i proves tècniques (test + 

desenvolupar). OBLIGATORI. 
 

1.2 NOVEMBRE (data per determinar): proves tècniques (test + desenvolupar ). VOLUNTARI PER A TOTA 
LA CATEGORIA. 

 
1.3 MEITAT DE TEMPORADA – GENER / FEBRER: proves físiques (velocitat + resistència) i proves 

tècniques (test + desenvolupar). OBLIGATORI. 
 

1.4 ABRIL (data per determinar): proves tècniques (test + acta + desenvolupar). VOLUNTARI PER A TOTA 
LA CATEGORIA. 

 
1.5 Realització de les sessions de vídeos que s'enviaran des de la Comissió Executiva del CTA:           

OBLIGATORI / VOLUNTARI ( sumaran 5 crèdits bonus per a cada sessió). 
 
 
2 INFORMES 

 
Es realitzaran QUATRE (4) informes durant la temporada 2019/20. El promig dels quatre informes sumarà a 
la classificació final. 

 
 
3 BONUS / MALUS  
 

3.1 BONUS 
 

Es podrà assolir una bonificació addicional dins del sistema classificatori (segons apartat 19è 1.c del 
RCTA), 

 
- CRÈDITS BONUS : 0,25 

 
 
 



 
 
 

Els crèdits bonus s’obtindran mitjançant l’assistència a les classes tècniques i amb la realització  
de les activitats previstes a l'apartat 1.5. 

  
3.2 MALUS 

 
Es podran  obtenir  puntuacions  addicionals  negatives,  producte  de  sancions tècniques imposades per 
resolució executiva segons els articles 308è bis, 324è i 340 è dels Estatuts i Reglament General de la FCF. 
S’imposarà al sancionat una  penalització a la puntuació de la classificació final de la temporada, amb 
caràcter accessori, de: 
 
-  MOLT GREUS :   0 , 30 
- GREUS :   0 , 20 
- LLEUS :   0 , 10 
 
Es recorda, segons normativa vigent, que tots els àrbitres tenen l’obligació d’assistir al 50% de les classes 
tècniques que es realitzen mensualment. 

 
 
4 CLASSIFICACIÓ GENERAL PER A TOTS ELS ÀRBITRES TEMP.  2019/2020  
 

Serviran de base per configurar la classificació final arbitral GENERAL de la temporada 2019/2020, els 
resultats obtinguts als apartats 1, 2 i 3. 

 
 
5 DESCENS DE CATEGORIA  
 

Als efectes de descens es tindrà en consideració tot el reglamentat a l’article 20è. del Reglament del 
Comitè d’Àrbitres de la F.C.F. 

 
Al final de la temporada 2019/2020 perdran la categoria, de forma obligatòria, els CINC (5) àrbitres pitjor 
classificats segons els paràmetres que preveu el present apartat. En el moviment de descens que preveu 
l’apartat anterior, no es computaran les vacants produïdes per edat, baixa voluntària, malaltia, lesió, 
cessament, excedència o altres causes, llevat que els que deixessin aquestes vacants estiguessin inclosos 
en les posicions de descens forçós. 

 
 
6 PROPOSATS PER ASCENDIR A 1a CATALANA  

 

Seran proposats, per ascendir a 1a Catalana, els àrbitres millors classificats, segons el nombre de 
col·legiats que la Comissió Executiva demani, i no superin l’edat establerta per a poder ascendir. La 
classificació final d’ascens s’elaborarà a partir dels resultats obtinguts als apartats 1, 2, i 3. 

 
 

Tarragona, 5 d'agost de 2019 

 

Vicente Sanz Gutiérrez                     Zoltan Szeibert 



 
Delegat Provincial      Responsable Àrea de Capacitació 


