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CIRCULAR NÚM. 7 
 

Criteris reguladors del sistema de bonificacions "BONUS" per als àrbitres de la 
SEGONA i TERCERA CATALANA de la Delegació de Tarragona 

 
Durant la temporada 2016/2017 la Delegació de Tarragona del Comitè Tècnic 
d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol estableix un sistema de control de les 
classes teòriques per als àrbitres de 2a catalana i 3a catalana. Acte seguit 
s’estableixen les següents normes per regular el correcte desenvolupament d’aquest 
sistema de control. 
 
1.- Control i normes d’assistència a les classes tècniques: 
 
Un cop iniciada cada classe teòrica s’omplirà l’imprès d’assistència a la mateixa, el 
qual haurà d’estar signat pels àrbitres i pel responsable de formació corresponent. Si 
un àrbitre iniciés la classe amb un retard de més de 10 minuts, temps de cortesia, o 
s'absentés abans de finalitzar la classe, es considerarà que no ha assistit. S’enviarà 
còpia de l’imprès a la Vocalia de Capacitació, quedant l’original a la seu de la 
Delegació. Quan un àrbitre no assisteixi a classe, el requadre per a la seva signatura 
haurà de ser inutilitzat, mitjançant una aspa, pel mateix responsable de formació. 
 
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 2017; segona 
fase: a primers del mes de maig de 2017. Si algun àrbitre no estigués d'acord amb les 
respectives bonificacions obtingudes, en cada fase, ho haurà de comunicar per escrit a 
la Vocalia de Capacitació durant els 3 dies naturals, següents a la seva publicació. No 
s'admetrà cap reclamació fora d'aquest termini. 
 
2.- Horaris i emplaçaments de les classes teòriques: 
 
Aquesta previsió d’horari1 només és vàlida per als àrbitres de la SEGONA i TERCERA 
CATALANA de la present Delegació: 
 
 a) Classes teòriques a Tarragona: 

 Horari: els divendres de 19:15h fins a les 20:15h 
 Lloc: Aula de la Delegació del CTA a Tarragona 

 
                                                           1 Tant l’horari com el lloc poden variar, sempre amb previ avís, en dependència de la 
disponibilitat de les instal·lacions i de les festivitats del calendari. 
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 b) Classes teòriques a la sotsdelegació de Terres de l’Ebre: 

 Horari: els divendres de les 20:00h fins a les 21:00h 
 Lloc: Aula sots-Delegació del CTA a Terres de l’Ebre 

 
3.- Bonificacions per assistències a les classes teòriques: 
 
Durant la temporada 2016/17, la màxima puntuació que es podrà obtenir per concepte 
de BONIFICACIONS serà de 0’250 punts. Tots els àrbitres de la Delegació de 
Tarragona, de les categories de SEGONA i TERCERA CATALANA, podran 
aconseguir-los per assistència a les classes teòriques i la realització de les diferents 
activitats formatives que es portaran a cap durant el transcurs de la temporada. 
 
Les puntuacions obtingudes per aquestes assistències 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 CATALANA: 

CRÈDITS BONUS PUNTS 
35 o més 0’250 
de 25 a 34 0’125 

24 o menys 0 
 
Àrbitres TERCERA CATALANA: 

CRÈDITS BONUS PUNTS 
28 o més 0’250 
de 20 a 27 0’125 

19 o menys 0 
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