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CIRCULAR NÚM. 6 
 
 

Sistema de “bonus/malus” per als àrbitres de la SEGONA i TERCERA 
CATALANA de la Delegació de Tarragona 

 
 
Durant la temporada 2017/18, la Delegació de Tarragona del CTAFCF estableix un 
sistema de “bonus/malus” per a tots els àrbitres de 2a i 3a catalana el qual queda 
regulat per la present circular. 
 
1.- BONUS 
 
Tots els àrbitres de 2a i 3a catalana podran obtenir “crèdits bonus” a través de 
l’assistència a les classes tècniques i la realització d’altres activitats de capacitació 
(reunions, sessions tècniques, vídeos, tests online, etc.)  
 

1.1. Control i normes d’assistència a les classes tècniques: 
 

El control d’assistència es realitzarà mitjançant la signatura del full de control. 
 

Les bonificacions obtingudes per cada àrbitre es faran públiques en dues fases, 
que de forma orientativa seran: primera fase, finalitzat el mes de gener de 
2018; segona fase: a primers del mes de maig de 2018. Hi haurà 3 dies 
naturals per fer les reclamacions oportunes. 

 
1.2.- Obtenció de bonificacions: 
 
Durant la temporada 2017/18, la màxima puntuació que es podrà obtenir per 
concepte de BONIFICACIONS serà de 0’250 punts. Les puntuacions 
obtingudes es sumaran a la nota final de la temporada, la qual determinarà la 
classificació final atès que es consideren com a crèdits (BONUS). Les 
puntuacions citades s’atorgaran d’acord amb els següents barems: 

 
Àrbitres SEGONA i TERCERA CATALANA: 
 

CRÈDITS BONUS PUNTS 
40 o més 0’250 
de 35 a 39 0’175 
de 30 a 34 0’100 

29 o menys 0 
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2.- MALUS 

 

Les sancions, prèvia obertura d’expedient disciplinari i posterior confirmació, tindran 
les següents penalitzacions segons gravetat: 
 

- MOLT GREUS: 0,300 
- GREUS:  0,200 
- LLEUS:  0,100 
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