
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL – COMITÉ TÈCNIC D’ÀRBITRES 

     TEMPORADA 2020-21 
 
 
CIRCULAR NUM. 17 

 
 
Accés i Descens Categories Àrbitres Assistents 
 
Per la present, en virtut del que indica el Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres (RCTA), 
s’estableixen els criteris reguladors del descens de les categories d’Assistent de Tercera 
Divisió i Primera Catalana, així com per a l’accés a les esmentades categories. 
 
CRITERIS DE DESCENS TEMPORADA 2020-21 
 

 Assistents Tercera Divisió 
 Baixaran d’aquesta categoria aquells assistents amb una puntuació en la 

classificació final, inclòs les bonificacions i penalitzacions, inferior a 8,550 
punts. 

 
 Assistents Primera Catalana 

 Baixaran d’aquesta categoria aquells assistents amb una puntuació en la 
classificació final, incloses les bonificacions i penalitzacions,  inferior a 8,550 
punts 

 
 
CRITERIS DE D’ASCENS TEMPORADA 2020-21 
 

 Assistents Tercera Divisió 
 Els àrbitres que en l’actual temporada ostentin les categories de Primera 

Catalana, Tercera Divisió o superiors accediran directament a la categoria 
d’Assistents de Tercera Divisió.   
Hauran de sol·licitar-ho enviant escrit per e-mail a assistents@cta.cat / 
capacitacio@cta.cat, amb data límit el 30/06/2021. 
Els sol·licitants no han d’haver complert 29 anys el dia 01/07/2021. L’ordre 
d’accés a la plantilla d’assistents s’establirà sobre la base de la categoria 
ostentada com a àrbitre i a la classificació final obtinguda. Es reservaran un 
mínim de 2 places per a l’ascens des de la categoria d’Assistents de Primera 
Catalana, sempre que hi hagin com a mínim dos aptes per assolir la nova 
categoria. 

 Els àrbitres assistents que en l’actual temporada ostentin la categoria de 
Primera Catalana i siguin seleccionats en funció de la Classificació Final, 
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incloses les bonificacions i les penalitzacions, seran convocats a les proves 
tècniques i físiques que tindran lloc el dia 26/06/2021, i els detalls de les quals 
es circularan pròximament. Hauran de superar aquestes proves i, segons 
l’ordre de puntuació aconseguit i el nombre de places disponibles, seran 
promocionats per l’ascens. 

 
 Assistents Primera Catalana 

 Els àrbitres que en l’actual temporada ostentin les categories de Segona 
Catalana o inferiors hauran de superar les proves tècniques i físiques que 
tindran lloc el dia 26/06/2021 i els detalls de les quals es circularan 
pròximament. 
Hauran de sol·licitar-ho enviant escrit per e-mail a assistents@cta.cat / 
capacitacio@cta.cat, amb data límit el dia 15/06/2021. 
El sol·licitants no han d’haver complert 28 anys el dia 01/07/2021 i s’han 
d’haver incorporat al Comitè en la temporada 2018-19 o anteriors. 
 

 General 
 Com a norma general, tant els àrbitres que s’incorporin la propera temporada, 

com els que actualment ja s’integren en les categories d’Assistents de Tercera 
Divisió o Primera Catalana, podran sol·licitar el seu reingrés a la categoria que 
ostentaven en el moment d’incorporar-se al grup d’Assistents, amb la 
limitació de no haver estat més de 3 temporades en l’esmentat grup 
d’Assistents. 
En qualsevol cas, el reingrés en la categoria arbitral serà possible si es 
compleixen els requisits d’edat establerts en l’RCTA. 
  
 

Barcelona, 28 d’abril de 2021 

             
                                Jaume Reverté 
              Responsable de l’Àrea de Capacitació 


