
 

CONVOCATÒRIA  JUTGES 2019-2020 

 

PRESENTACIÓ 

Aquesta convocatòria està dirigit a persones aficionades a l’esport de l’agility 
que vulguin  col·laborar com a jutges de les diferents divisions de la competició.  

Es convoquen tres places fixes i una de reserva que es mantindria durant dos 
anys. 

CONTINGUTS A AVALUAR:  

- Reglament règim intern FCAG. 

- Reglament de competició. 

- Reglament de jutges. 

- Disseny de pistes i seguretat. 

PROFESORAT I AVALUADORS: 

Jutges titulars i en actiu de la Federació Catalana d’Agility. 

AVALUACIÓ 

- Examen teòric presencial després de les classes de reglaments. La nota 

mínima per superar-lo és de un 5 sobre 10 (40% de la nota) 

- Examen de disseny de pistes, no presencial (10% de la nota) 

- Examen pràctic de muntatge i realització de judicis: és condició indispensable 

aprovar la part teòrica per tal de presentar-se al pràctic. (50% de la nota). 



En cas d’empat es prioritzarà la dona per tal de promoure la paritat de gènere. 

DISTRIBUCIÓ DE LES CLASSES: 

 

- Dissabte  28/09/2019   de 9h a 13h : Classe teòrica dubte reglaments. És 

necessari haver revisat els reglaments amb anterioritat a la classe, ja que es 

dedicarà a resoldre dubtes. 

- Setmana del 30/09 al 4/10: s’hauran d’enviar els dissenys de pistes. Es 

demanaran els dissenys dels següents recorreguts: un agility i un jumping per a 

cada divisió (Iniciació, Segona Divisió, Primera Divisió i Divisió Honor), és a dir 

un total de 8 dissenys de pistes. 

- Dissabte 12/10/2019: examen teòrica 

- Dissabte 19/10/2019 : Examen pràctic de muntatge de pistes i judicis 

Les pistes a realitzar en disseny s’enviaran a l’avaluador corresponent  per 

email en les dades que aquest determini 

 

PERIODE DE PRÀCTIQUES 

Els tres candidats, que superin les fases d’examen amb les notes més altes,  

començaran el seu període de formació de practiques immediatament i es 

mantindran com a jutges en practiques tot el que quedi de la temporada 2019-

2020 

No cobraran pels judicis, realitzaran els judicis dels jumpings d’iniciació i 

segona divisió en la companyia del jutge titular, a les proves que li designi el 

Comitè de jutge. 

La consolidació de la seva plaça estarà condicionada a l’informe positiu dels 

jutges titulars que l’han avaluat. 



A partir de la temporada 2020-2021 seran jutges de ple dret. En el cas del 

reserva es guardarà la seva titularitat per dues temporades. 

INSCRIPCIONS: 

Requisits mínims:  

- Tenir  més de 18 anys en la data de convocatòria. 

- Haver tingut llicència de competició de FCAG en les divisions superiors 

(primera divisió i Divisió d’Honor) en els últims cinc anys. 

- Tenir una llicència FCAG activa per la temporada 2019-2020 (mínim 

amateur si en aquesta temporada no té llicència de competició). 

 

Període d’inscripcions:  

Del 8 de setembre al 16 de setembre. 

 

Documentació requerida per fer la preinscripció: 

- DNI 

- Número de llicència de competició  que acredita la condició. 

- Certificat mèdic conforme no hi ha cap patologia que impedeixi la 
pràctica de la activitat. El certificat mèdic no és necessari aportar-lo fins 
que es superi la prova.  

 

Enviar-la per email a : escola@fcagility.cat 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


