
NORMATIVA JUTGES GR FAG

1. GENERALITATS:

1.1. Els/les jutges nacionals són aquells individus amb competències per a poder

oficialitzar com a àrbitre esportiu en totes les competicions organitzades per la FAG.

Els/les jutges internacionals ho són per a competicions internacionals ja siguin

trofeus, campionats continentals, mundials o jocs.

1.2. Els/les jutges apliquen el codi de puntuació de la FIG i, si és el cas, les normatives

específiques de cada competició per establir una nota a cada exercici dels/les

gimnastes.

2. OBJECTIUS

2.1. La figura de jutge és imprescindible per a que es puguin dur a terme les

competicions.

2.2. Els seus coneixements del Codi de puntuació i la resta de reglaments i normatives els

permet no només calcular la nota dels/les gimnastes, sinó que són una eina per ajudar

als/les gimnastes a progressar en els seus resultats.

3. LLICÈNCIES:

3.1. Tots/es els/les jutges han de tenir llicència per tal de poder participar en les

competicions organitzades per la FAG.

3.2. La llicència s'ha de fer a través de la pàgina web de la FAG

3.3. La llicència de jutge no està vinculada a cap club.

3.4. El cost de la llicència és de 25 € per curs.

4. CURSOS

4.1. La FAG organitza de forma periòdica cursos de jutges nacionals. El nombre mínim de

participants per a dur a terme el curs, s’establirà en funció de la necessitats de jutges de

la FAG.

4.2. Per aconseguir la titulació és imprescindible l’assistència a totes les hores lectives

del curs, superar un examen teòric, superar un examen pràctic i la realització de

pràctiques en competicions.

4.3. El títol té validesa fins el 31 de desembre de cada any olímpic.

5. BASE DE DADES

5.1. No s’entregarà un títol físic si el/la jutge no el demana de forma expressa.

5.2. La FAG disposa d’un llistat amb tots/es els/les jutges i tota la informació

relacionada amb la seva experiència i nivell.



5.3. Aquesta informació és pública i accessible.

6. JUTGES INTERNACIONALS

6.1. La FIG organitza els cursos per a obtenir el títol de jutge internacional.

6.2. Podran optar a jutge internacional aquells/es jutges nacionals que hagin puntuat amb

èxit un mínim de 6 competicions organitzades per la FAG en un mateix cicle i una

competició internacional.

6.3. També hi podran optar els/les jutges que hagin sigut internacionals en cicles

anteriors.

6.4. La resta del procediment està establert pel reglament FIG de jutges.

6.5. La FAG assumirà els costos dels cursos internacionals.

6.6. El/la president/a del Comitè de Jutges s’encarrega de designar els/les jutges

que participen en competicions internacionals.

7. DRETS DE LES JUTGES:

Els/les jutges tenen dret a:

7.1. Ser tractats/des amb respecte per entrenadors, gimnastes i públic que assisteix a les

competicions.

7.2. Descansar 30 minuts cada 3 hores i tenir accés a begudes i aliments en

competicions superiors a 4 hores.

7.3. Disposar dels mitjans i ajudes per a poder realitzar les seves funcions.

8. OBLIGACIONS DELS/LES JUTGES

Els deures dels/les jutges són:

8.1. Estar al dia de totes les novetats i actualitzacions de les normatives i del codi FIG.

8.2. Ser objectives i imparcials. Respectar el codi ètic de la FIG. Tractar amb

respecte totes les persones que participen en la competició.

8.3. Ser puntuals i vestir la indumentària reglamentària.

8.4. Acatar las decisions de la junta de la FAG i del/la responsable de la competició.

8.5. Exercir les seves funcions en controls, competicions i activitats esportives per les que

hagin estat designades per la FAG.

8.6. Assistir a les reunions de jutges de les competicions i altres reunions convocades per

la junta de la FAG o el Comitè de Jutges.

9. COMITÈ DE JUTGES

9.1. El Comitè de Jutges regula els aspectes sobre normatives tècniques de les



competicions FAG i assessora als tècnics i gimnastes.

9.2. Aquest comitè està format per un/a president/a i totes les jutges que ho

desitgin.

9.3. El/la president/a serà elegit per la junta de la FAG.

9.4. Les funcions del Comitè de Jutges són:

● Elaborar les normatives de les competicions organitzades per la FAG.

● Col·laborar amb els clubs organitzadors de les competicions al compliment de

les normatives (aparells de reemplaçament, dimensions taula jutges, control

d’aparells, distàncies de seguretat...).

● Seleccionar els/les jutges per a cada competició.

● Dissenyar els cursos de jutges abans de les competicions.

● Avaluar els/les jutges.

● Presentar un informe de cada competició oficial.

● Realitzar el seguiment de les coreografies de les gimnastes de la selecció.

10. AVALUACIÓ DE JUTGES

10.1. Es duran a terme pel Comitè de Jutges avaluacions a les jutges en les competicions

d’Andorra i en els controls de la selecció, sempre que hi hagi un enregistrament dels

exercicis.

10.2. Aquesta avaluació servirà per a que cada jutge pugui conèixer el seu

rendiment professional i els punts 8.1 i 8.2.

11. NOTA DE TALL I CONTROLS

11.1. És aquella nota que un/a gimnasta amb llicència andorrana necessita per tal de poder

accedir a una competició oficial a l’estranger, de caràcter nacional o internacional.

11.2. Aquesta nota de tall pot ésser assolida en qualsevol competició o control amb un

mínim de sis jutges qualificats/des.

11.3. Un control adopta el format de competició en tots els aspectes possibles. Els

resultats no són oficials i serveixen per assolir la nota de tall.

11.4. La nota de tall té una validesa de 3 mesos.

11.5. El club interessat sol·licita al Comitè de Jutges la realització del control.

12. HONORARIS

12.1. Competicions: 45 € per sessió de fins a tres hores més 15 € per cada hora

suplementaria.

12.2. Controls per assolir nota de tall: 30 € per sessió de fins a tres hores més 15 € per cada

hora suplementaria.



12.3. En els cas de les competicions, aquestes despeses són assumides per la FAG. En el

cas dels controls aquestes despeses són assumides pel clubs o per la FAG si es

tracta de la selecció o grup tecnificació.

13. INCOMPATIBILITATS

Un/a jutge no podrà exercir com a tal:

● Si té relació familiar de fins a segon grau amb un/a participant.

14. DISCIPLINA

La FAG podrà suspendre una jutge durant un temps definit si aquesta incompleix les seves obligacions.


