NORMATIVA “TROFEU FRANCESC CASTELLÓ”
Art. 1) La distinció del TROFEU FRANCESC CASTELLÓ vol remarcar i premiar la feina feta
durant la temporada per un Jutge que hagi destacat per la seva especial dedicació, coneixements
en temes concrets, algun fet especial i remarcable, treballs a favor del col·lectiu, etc.
Art. 2) Podran ser candidats tots els Jutges en actiu, de qualsevol categoría (excepte Honoraris),
adscrits al Comitè Català de Jutges i amb un mínim de 2 anys d’antiguitat.
Art. 3) La distinció pot recaure en un mateix Jutge en diferents anys fins un màxim de 3 vegades
no consecutives.
Art. 4) Cap membre amb càrrec actiu a la Junta del Comitè Català de Jutges pot ser candidat a
aquesta distinció.
Art. 5) Podran realitzar propostes de candidats:
a) Una agrupació mínima de 5 Jutges de qualsevol categoria i tots ells amb més de 2
anys d’antiguitat.
b) Qualsevol membre de la Junta General
Art. 6) Les propostes s’hauran de lliurar a la Secretaria del Comitè Català de Jutges durant el mes
de desembre de cada any i aniran acompanyades d’un escrit on es detallaran els motius pels quals
es proposa com a candidat.
Art. 7) La distinció no pot quedar deserta a no ser que no hi hagi cap proposta de candidat.
Art. 8) La Junta executiva es reunirà durant el mes de gener per escollir el candidat mereixedor
de la distinció del TROFEU FRANCESC CASTELLÓ.
Tindran dret a vot només els membres de la Junta presents en el moment de la votació (meitat
més un).
Un cop analitzades totes les candidatures, es procedirà a la votació del guanyador seguint el
següent procediment:
Primera votació: Cada membre podrà votar a un màxim de 2 candidats. Els 2 candidats
més votats passaran a la següent votació (igualment passaran, si hi ha un empat pel segon lloc,
tots els empatats )
Segona votació: Cada membre podrà votar a un sol candidat. El Jutge que més vots
aconsegueixi serà mereixedor de la distinció TROFEU FRANCESC CASTELLÓ. En cas
d’empat, decidirà el vot de qualitat del President
Art. 9) A partir de l’aprovació d’aquesta reglamentació, quedarà sense efecte l’anterior normativa
sobre l’elecció del Trofeu Francesc Castelló.
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