CIRCULAR 06/2019-20
Resultat final de la convocatòria de jutges per a la Federació
Catalana d'Agility 2019

Un cop finalitzat el procés d'avaluació per la provisió de tres places de jutges i un
reserva, la valoració dels diversos candidats correspon a:


Joan Rubio Casals

9,30



Samuel Sánchez Peachan

8,90



Lidia González Montoya

8,70



César de la Rica Santana

8,35



Xavier Lopez Gonzalez

8,15

D’acord a les valoracions anteriors, els tres primers candidats, Joan Rubio Casals,
Samuel Sánchez Peachan, i Lidia González Montoya, començaran el seu període de
pràctiques sota la coordinació del Comitè de jutges, durant el que resta de la
temporada 2019-20, per tal de consolidar la seva plaça de jutge de ple dret a partir de
la temporada 2020-21
En cas de circumstàncies excepcionals, el Comitè de jutges amb la conformitat del Comitè
esportiu i la Junta directiva, pot proposar que aquest període de pràctiques s'escurci.
Els candidats estan obligats a complir el calendari de pràctiques que el Comitè de
jutges els hi proposi. En cas de causa de força major hauran de justificar les absències
amb la documentació que se’ls requereixi, i el Comitè de jutges amb la conformitat del
Comitè esportiu i la Junta decidirà com es podrà recuperar la jornada de pràctiques.
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Per acord de la Junta directiva, s'ha decidit augmentar a dos el número de jutges en
reserva, en aquest cas seran:


Primer reserva: César de la Rica Santana



Segon reserva: Xavier Lopez Gonzalez

La plaça de reserva es conservarà per dues temporades: 201920 i 2020 -21. En cas que
quedi vacant una plaça de jutge titular s'oferirà al primer reserva. En el cas que declini
l’assoliment de la vacant, s'hi oferirà al segon reserva.
En el moment que es designi un reserva per una plaça vacant de jutge, aquest haurà de
realitzar el període de pràctiques corresponent que serà organitzat pel Comitè de
jutges.
Salutacions cordials,

El Secretari
Juanjo Espadas
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