Carrer Trafalgar, 12 - Entresol 2a. - 08010 Barcelona Tel: 93.268.78.88 - Correu: fca@fcatletisme.cat
Web: http://www.fcatletisme.cat - Twitter: @Atletisme_FCA – Instagram: @fcatletisme.cat

CIRCULAR :

8 / 2022

SORTIDA : febrer de 2022

DEPARTAMENT : COMITÈ DE JUTGES
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

CURS PER ACCEDIR A JUTGE TERRITORIAL FCA
Lloc:

ESTADI MUNICIPAL JOSEP PLA ARBONÈS
Carrer Ample, 107
17200 – PALAFRUGELL

Requisits: - Edat mínima 16 anys.
- Els aspirants que aprovin el Curs i que siguin Directius de Clubs, Entrenadors o Atletes, amb
llicència federativa, no podran actuar en els Jurats que controlin competicions on hi participin
els seus corresponents Clubs com a tals.
Inscripció: Fins el 7 d’abril a Federació Catalana d’Atletisme
Tel.: 93.268.79.22 - Correu electrònic: fca@fcatletisme.cat
EL CURS ES REALITZARÀ SI HI HA UN MÍINIM DE 15 ASPIRANTS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
Preu: 100 € (inclou Manual d’estudi -Resum Reglament WA, així com la llicència per la temporada 2022)
Número de compte Federació Catalana d'Atletisme
BBVA: ES96 - 0182 - 4618 - 1502 - 0007 – 8901 / Indicar al concepte nom, cognom i lloc del curs
El pagament de la quota d’inscripció es realitzarà una vegada confirmat el mateix
Dates i temaris:
Classes teòriques ONLINE*:

-

Dimarts 12/04/2022 de 18 a 21 hores.
Oficials (RC 15-29)
Regles generals (RT 3-8)
Curses (RT 14-24)

-

Dimarts 19/04/2022 de 18 a 21 hores.
Marxa, ruta, cros, muntanya i trail (RT 54-56)
Regles generals concursos (RT 25)
Salts verticals (RT 26-28)
Salts horitzontals (RT 29-31)

-

Dijous 21/04/2022 de 18 a 21 hores.
Llançaments (RT 32-38)
Proves combinades (RT 39)
Pista coberta (RT 40-53)
Normativa FCA-CCJ

Classes teòric-pràctiques a la pista (PALAFRUGELL)**:

-

Diumenge 24/04/2022 de 10 a 14h i 16h a 20h.
Dubtes sessions teòriques
Passos a seguir per un jutge a la competició
La cambra de requeriments
Les marques d’una pista - Col·locació de tacs, tanques, obstacles i rial
Col·locació dels jutges en el jutjament de curses
Casuística curses (sortides, obstruccions, invasions, carrer lliure, tanques, obstacles, relleus)
Classificacions curses - Competicions per equips
Classificacions salts verticals - Desempats salts verticals
Classificacions salts horitzontals i llançaments
Jutjament de la marxa. Zona de penalització

-

Diumenge 01/05/2022 de 10 a 14h i 16h a 20h.
Dubtes sessió anterior
Els artefactes, els cercles, la gàbia i els sectors - El jutjament dels llançaments
Els passadissos, el fossat i les taules - L’anemòmetre
El jutjament dels salts horitzontals
La zona d’impuls i de caiguda, llistons i saltòmetres. Perxes
El jutjament dels salts verticals
Repàs - Dubtes i preguntes

Classe de repàs ONLINE*:

-

Dijous 12/05/2022 de 19h a 21h.
Repàs i dubtes

Examen teòric-pràctic (PALAFRUGELL):

-

Diumenge 15/05/2022 de 10 a 14h.
Prova pràctica a la pista i de vídeo i escrita a l’aula

* Les classes online seran gravades i es podran visualitzar a posteriori si l’alumne no s’ha pogut connectar.
** Per presentar-se a l’examen és obligatòria una assistència mínima del 75% a les sessions pràctiques.
Els candidats que superin el curs hauran d’acudir a una visita comentada a una competició (seu i
data per decidir). No obtindran el títol de jutge ni podran actuar fins que no facin aquesta visita.
Per a dubtes tècnics i logístics del curs: formaciojutgesccj@gmail.com

Jordi Estruch i Valero
Gerent
(signat a l'original)

