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Circular n. 1 
 

Per coneixement general, us comuniquem la convocatòria proves TÈCNIQUES 
(de caràcter obligatori) i puntuables 
 
Dia:  3 DE SETEMBRE DE 2016 
Lloc:  GEIEG 
 
 
ÀRBITRES DE 2a. CATALANA  (de caràcter OBLIGATORI) 
 
HORA: a partir de las 11 horas 
LUGAR: GEIGE 
 

Puntuació màxima test: 0,125 
Puntuació màxima preguntes obertes: 0,075 
Puntuació mínima per aptitud: 60% en el conjunt de les preguntes de test i   

obertes. 

 
 

La no superació del 60% en la prova tècnica implicarà la suspensió de designacions, 
inclòs el tenir designació de la pròpia categoria el mateix cap de setmana que es 
publiquin els resultats.  Només podrà rebre designacions de la categoria aleví o 
inferiors, excepte que no s’hagi presentat, que no tindrà cap tipus de designació. En 
cas de nos superar la prova tècnica en 2a convocatòria suposarà la suspensió total 
de designacions fins una següent convocatòria. 
La 2a convocatòria, serà l'1 de octubre 

 
 

ÀRBITRES DE 3a. CATALANA (de caràcter OBLIGATORI) 
 

HORA:  a partir de las 10 horas 
LUGAR: GEIEG 

 
 
Puntuació màxima test: 0,125 
Puntuació màxima preguntes obertes: 0,075 
Puntuació mínima per aptitud: 50% en el conjunt de les preguntes de test i   

obertes. 

 

 
La no superació del 50% en la prova tècnica implicarà la suspensió de designacions, 
inclòs el tenir designació de la pròpia categoria el mateix cap de setmana que es 
publiquin els resultats.  Només podrà rebre designacions de la categoria aleví o 
inferiors, excepte que no s’hagi presentat, que no tindrà cap tipus de designació. En 
cas de nos superar la prova tècnica en 2a convocatòria suposarà la suspensió total 
de designacions fins una següent convocatòria. 
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La 2a convocatòria, serà l'1 de octubre 
 
 

 
 
 
ÀRBITRES CURSILLISTAS 2 ANY (de caràcter OBLIGATORI) 

 
 
 

HORA:  a partir de las 12 horas 
LUGAR: GEIGE 

 
 
Puntuació màxima test: 0,125 
Puntuació màxima preguntes obertes: 0,075 
Puntuació mínima per aptitud: 50% en el conjunt de les preguntes de test i   

obertes. 

 
La no superació del 50% en la prova tècnica implicarà la suspensió de designacions, 
inclòs el tenir designació de la pròpia categoria el mateix cap de setmana que es 
publiquin els resultats.  Només podrà rebre designacions de la categoria aleví o 
inferiors, excepte que no s’hagi presentat, que no tindrà cap tipus de designació. En 
cas de nos superar la prova tècnica en 2a convocatòria suposarà la suspensió total 
de designacions fins una següent convocatòria. 
La 2a convocatòria, serà al 1 de octubre 
 

 
 
ÀRBITRES SITUACIO ESPECIAL (de caràcter OBLIGATORI) 

 
 
 

HORA:  16 horas 
LUGAR: GEIGE 

 
 
Puntuació màxima test: 0,125 
Puntuació màxima preguntes obertes: 0,075 
Puntuació mínima per aptitud: 50% en el conjunt de les preguntes de test i   
obertes. 
 

La no superació del 50% en la prova tècnica implicarà la suspensió de designacions, 
inclòs el tenir designació de la pròpia categoria el mateix cap de setmana que es 
publiquin els resultats.  Només podrà rebre designacions de la categoria aleví o 
inferiors, excepte que no s’hagi presentat, que no tindrà cap tipus de designació. En 
cas de nos superar la prova tècnica en 2a convocatòria suposarà la suspensió total 
de designacions fins una següent convocatòria. 

 
La 2a convocatòria, serà l'1 de octubre 
 
 
PROVA REGLES DE JOC I REGLAMENTS: 
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  Preguntes test:       20 
Preguntes obertes:    3 

Temari:  -  Regles de joc 
-  Reglament General de la Federació Catalana de Fútbol 

o Títol IX. Capítols 1er, 2ón, 3er, 4rt i 5è 
 
Barcelona, 7 de agost de 2016 
 
 
 
 
 
 
JORDI JALDON I JOAN 

                  
Vocal Capacitacio i Informes 

       

 


