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CIRCULAR NÚM. 6 
 

Itinerari curricular durant la temporada 2016/17 per als àrbitres de la categoria 
de la TERCERA CATALANA de la Delegació del CTAFC de Tarragona 

 
1.- PROVES FÍSIQUES I/O TÈCNIQUES: 
 Programa GENERAL per a TOTS ELS ÀRBITRES de la categoria, independentment de 
la seva edat i del grup en què es classifiquin:  
 1a) INICI DE TEMPORADA – AGOST: proves físiques (velocitat + resistència) i proves tècniques (test + desenvolupar) : OBLIGATORI 

 
 1b) MEITAT DE TEMPORADA – GENER / FEBRER: proves físiques (velocitat + resistència) i proves tècniques (test + desenvolupar): OBLIGATORI 

  1c) FINALS D’ABRIL: proves tècniques (test + acta + desenvolupar). VOLUNTARI 
  Programa ESPECÍFIC per a tots els ÀRBITRES AMB MENYS DE 27 ANYS a data 1 de 
juliol del 2017:  
 1a) INICI DE TEMPORADA – AGOST: proves físiques (velocitat + resistència) i proves tècniques (test + desenvolupar) : OBLIGATORI 

 
 1d) FINALS D’OCTUBRE: proves tècniques (test + acta). VOLUNTARI (*) 

 
 1e) FINALS DE NOVEMBRE: proves tècniques (test + desenvolupar). VOLUNTARI (*) 

 
 1f) FINALS DE DESEMBRE: Proves tècniques (test + acta). VOLUNTARI (*) 

 
 1b) MEITAT DE TEMPORADA – GENER / FEBRER: proves físiques (velocitat + 2000m) i proves tècniques (test + desenvolupar): OBLIGATORI 

 
 1g) FINALS DE MARÇ: proves tècniques (test + acta). VOLUNTARI (*) 

 
 1c) FINALS D’ABRIL: proves tècniques (test + acta + desenvolupar): VOLUNTARI (*) 

 
(*) Els àrbitres de 3a CATALANA amb menys de 27 anys a data 1 de juliol de 2017 que 
no es classifiquin per al curs d’ascens, a més de realitzar el programa GENERAL de 
proves físiques i tècniques, hauran de realitzar amb caràcter OBLIGATORI els controls 
tècnics que s’estableixen al programa ESPECÍFIC. De manera justificada, podran 
absentar-se a un màxim de dos d’aquests controls tècnics. 
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2.- GRUPS DE TERCERA CATALANA: 
 
 
Realitzades les proves d’inici de temporada, els àrbitres de TERCERA CATALANA 
quedaran enquadrats en els QUATRE grups (A, B, C i D) que es detallen a continuació: 
 
 
 GRUP A (SELECCIÓ DE TALENTS): Estarà format pels dos àrbitres de 3a 

CATALANA, amb 18 anys o menys a data 01/07/2016, els quals hagin obtingut les 
millors puntuacions atenent els requisits exposats a la circular nº 2 per a ser 
considerats com a TALENTS. Aquests dos àrbitres que, essent talents, no 
assoleixin l’ascens a meitat de temporada, sempre que hagin superat els mínims 
exigits en els controls físics i tècnics, continuaran optant al curs d’ascens segons 
normativa del GRUP B. 

 
 
 GRUP B (CURS D’ASCENS): Estarà format pels àrbitres de 3a CATALANA, amb 

menys de 27 anys a data 01/07/2017, els quals NO hagin obtingut els requisits 
exposats a la circular nº 2 per a ser seleccionats per al curs d’ascens a 2a 
catalana. La no superació dels barems exigits per a ser seleccionat per al curs 
d’ascens, a les proves d’inici de temporada, suposarà passar a formar part de 
forma provisional al GRUP C. Si durant les proves de meitat de temporada l’àrbitre 
continua sense obtenir els barems exigits per a ser seleccionat per al curs 
d’ascens passarà a formar part, de forma ja definitiva, del GRUP C i, per tant, no 
podrà optar a l’ascens de categoria.  

 
 
 GRUP C: Estarà format pels àrbitres de 3a CATALANA, amb menys de 27 anys a 

data 01/07/2017, els quals NO hagin aconseguit els mínims exposats a la circular 
nº 2 per a ser seleccionats per al curs d’ascens a 2a catalana, ja sigui a les proves 
d’inici o de meitat de temporada, però que hagin obtingut els requisits establerts 
per a ser considerats APTES. 

 
 
 GRUP D: Àrbitres de 3a CATALANA, amb 27 anys o més a dia 01/07/2017 i per 

tant sense possibilitats d’ascens segons la normativa vigent, els quals hagin 
obtingut els requisits establerts a la circular nº2 per a ser considerats APTES. 
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3.- BONUS / MALUS: 
 3.1. BONUS 
 Es podrà assolir una bonificació addicional dins del sistema classificatori (segons apartat 
19è 1.c del RCTA),   - CRÈDITS TÈCNICS  0,250 
 3.2 MALUS 
 Es podran obtenir puntuacions addicionals negatives, producte de sancions tècniques imposades per resolució executiva. S’imposarà al sancionat una penalització a la 
puntuació de la classificació final de la temporada, amb caràcter accessori, segons:  
 - MOLT GREUS   0,300  - GREUS    0,200  - LLEUS    0,100 
 
 
4.- CLASSIFICACIÓ FINAL TEMPORADA 2016/2017: 
 Serviran de base per configurar la classificació final arbitral GENERAL de la temporada 2016/17, els següents paràmetres o criteris classificatoris, que consistiran en: 
 
 Les puntuacions obtingudes a les proves físiques i tècniques obligatòries que han 

de superar els àrbitres de cada categoria per tal d’acreditar la seva preparació durant la temporada (apartats 1a i 1b) i les puntuacions obtingudes a la prova tècnica voluntària (apartat 1c). 
 

 Les puntuacions addicionals positives obtingudes pel sistema de crèdits; i/o 
negatives producte de les penalitzacions i sancions tècniques imposades.   

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 2016/2017 perdran la categoria de forma obligatòria els DOS (2) àrbitres pitjor classificats. 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.  
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 6. ÀRBITRES PROPOSATS PER AL CURS D’ASCENS A LA CATEGORIA IMMEDIATAMENT SUPERIOR (GRUP B): 
 
Per la Junta Directiva de la Delegació de Tarragona seran proposats per realitzar les 
proves d'ascens a la categoria immediatament superior el nombre d’àrbitres que puguin 
garantir, superades les proves d’ascens, cobrir les vacants produïdes per descensos 
classificatoris i/o per altres motius; la qual cosa correspondrà als més ben classificats que 
no superin les edats màximes exposades a continuació, d’acord amb els criteris que 
s’hagin establert al corresponent programa de qualificació i classificació aprovat al 
començament de temporada. No seran seleccionats per assistir al curs d'ascens a 
SEGONA CATALANA aquells àrbitres, que a data 1 de juliol de 2017 hagin complert 27 
anys. 
 S’elaborarà una classificació seguint aquests paràmetres de l’edat tenint en compte els 
criteris classificatoris següents:  
 El promig de les puntuacions obtingudes en els informes d’avaluació arbitral. A l’àrbitre se li valorarà la seva actuació tècnica en els partits de Tercera Catalana, 

durant la temporada 2016/2017, i per aquest motiu se li realitzaran tres (3) informes, a poder ser, un en la primera fase de competició i els altres dos en la segona fase de la mateixa. 
 
 b) Les puntuacions obtingudes a les proves físiques i tècniques obligatòries que 

han de superar els àrbitres de la categoria per tal d’acreditar la seva preparació durant la temporada (apartats 1a i 1b) i les puntuacions obtingudes a les proves tècniques voluntàries (apartats 1c, 1d, 1e, 1f i 1g). 
 
 c) Les puntuacions addicionals positives, obtingudes pel sistema de crèdits; i/o 

negatives producte de sancions tècniques imposades per resolució executiva.  
 Tarragona, dimarts 2 d’agost de 2016   
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        Delegat Provincial del CTAFC   Responsable de l’Àrea de Capacitació 
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