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Per coneixement general, us comuniquem la convocatòria de PROVES D’ACCÉS AL COS 
D’ÀRBITRES ASSISTENTS. 
 
El període d’inscripció serà fins el 5 de juny, i s’haurà de fer a través d’un e-mail a 
capacitacio@cta.cat amb còpia a assistents@cta.cat i al seu delegat. 
 
Els requisits per sol·licitar la inscripció a la convocatòria són: 
 
COS D’ÀRBITRES ASSISTENTS DE 3a DIVISIÓ NACIONAL 
  

a) Ser àrbitre de 2a Divisió Catalana o superior. 
b) No haver complert 23 anys el dia 1/7/2017. 

 
COS D’ÀRBITRES ASSISTENTS DE 1a DIVISIÓ CATALANA 
 

a) Ser àrbitre de 3a Divisió Catalana o àrbitre cursetista que s’hagi 
incorporat al CTA la temporada 2014/2015 o anteriors. 

b) No haver complert 21 anys el dia 1/7/2017. 
 
 
El temps mínims d’aptitud son: 
 
Proves Físiques: 
Velocitat (6x40 metres)    Resistència (2.000 metres)  
Temps màxim per sèrie: 5”80   Temps màxim: 7’30”  
 
Proves Tècniques: 
Puntuació mínima d’aptitud en el conjunt de la prova tipus test i a desenvolupar: 80%  
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Les proves físiques i tècniques es realitzaran el proper 10 de juny, i oportunament es 
comunicarà el lloc i l’hora de convocatòria, barems per establir ordre classificatori i temari. 
 
Els àrbitres de 3a Catalana i Cursetistes que, havent-se inscrit per participar en aquestes 
proves d'accés, siguin convocats per a les proves d'ascens de categoria, podran aspirar a les 
dues convocatòries de forma simultània. Les proves físiques i tècniques seran comuns per a 
ambdues, aplicant-se els corresponents barems i marques mínimes (la prova tècnica a 
realitzar serà la corresponent a la d'accés a la categoria d'assistents de 1a Catalana). 
Els àrbitres de 2a Catalana o superior, hauran d’escollir el participar a les proves d’ascens 
com a àrbitre, o bé a les proves per accedir al cós específic d’àrbitres assistents. 
 
Aquesta convocatòria serà única, és a dir, sense possibilitat d’una altra convocatòria per 
cap concepte.  
 
Barcelona, 6 d’abril del 2017 

              
            Jaume Reverté 

      Cap de l’Àrea de Capacitació 


