
 
COMITÈ DE JUTGES 
 
 
 
 
Us demanem la vostra colꞏlaboració per a un millor funcionament de totes les competicions 
 
Els Jutges designats per a una competició tenen l’obligació de presentar-se al Director de Reunió o Jutge 
Àrbitre i estar a la seva disposició mitja hora abans del començament de les proves, com a mínim. 
 
Quan un Jutge acabi la funció que tenia assignada es dirigirà al Director de Reunió per si es precisés la 
seva colꞏlaboració en un altra lloc de la competició. En cas de no tenir que realitzar cap més funció, 
sortirà de la pista i es situarà a la grada fins que el Director de Reunió li doni el vist-i-plau per abandonar 
la competició. 
 
S’adoptarà en tot moment una postura correcta a la pista i s’evitaran els grups. No és permès parlar per 
telèfon mòbil, fumar, menjar, etc ... 
El tracte amb els atletes serà educat i ferm. Els Jutges vetllaran per a que cap persona que no tingui una 
funció a la pista pugui romandre a l’interior de la mateixa. 
Qualsevol qüestió d’organització es plantejarà al Director de Reunió i les qüestions tècniques al Jutge 
Àrbitre. 
 
L’uniforme oficial consta de polo vermell màniga curta (estiu), polo vermell màniga llarga (primavera-
tardor-hivern) i polar (hivern). 
Totes les peces aniran amb el distintiu brodat de l’escut de la Federació. El pantalon a utilitzar serà de 
color blau marí o similar. Es recomana utilitzar calçat esportiu. 
El Jutge Àrbitre o Director de Reunió d’una competició podrà no autoritzar la participació a qualsevol 
Jutge que assisteixi sense vestir l’uniforme oficial. 
 
Els Jutges podran estar sense renovar la Llicència Federativa un màxim d’un any. Si el temps es més llarg 
hauran de passar obligatòriament per un curs de reciclatge. 
 
No es permet participar com a Jutge, ni amb el seu uniforme, a competicions no oficials. Es consideren 
competicions no oficials aquelles que no surten al calendari de la Federació o que no compten amb el 
vist-i-plau del CCJ. 
 
Per a la compensació econòmica es farà el càlcul des d’un quart d’hora abans de l’inici de la competició. 
Els Jutges que, per la seva funció en el jurat, comencin la seva feina en arribar a la competició (Per 
exemple: Cambra de requeriments, Direcció Tècnica, ...) els hi serà calculat el temps des del seu inici. Les 
fraccions de quart d’hora es pagaran una vegada se superin els 10 minuts. 
 
Competicions suspeses 
El Jutge Àrbitre haurà d’esperar un temps prudencial per suspendre la competició. Haurà de convocar una 
reunió amb delegats i/o organitzadors per donar a conèixer la notícia i per tal de fer la proposta (que haurà 
de presentar-se a la FCA per a la seva autorització) del dia més adient en el qual podria realitzar-se la 
competició. La tarifa a cobrar serà l’establerta per a aquests casos més el desplaçament. En cas d’haver 
començat la competició es cobrarà la tarifa estipulada. 
 
 


