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PREÀMBUL
La intenció d’aquest reglament és, d’una banda, definir els diferents títols
d’àrbitre que es podran assolir, i de l’altra, determinar-ne les condicions
d’accés, així com establir les competències d’atorgament dels mateixos.
El present reglament s’aplica a judokes d’ambdos sexes. Quan es fa referència
a un judoka no es fa cap distinció.
En el present reglament es farà menció de les condicions que ha de reunir un
judoka per a poder ser àrbitre.
Finalment, remarcar que aquest és un reglament obert a modificacions que es
podran anar introduint progressivament en funció de l’experiència que la seva
aplicació vagi proporcionant.
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CATEGORIES D’ÀRBITRES
Els àrbitres es classifiquen en diferents categories:
-

F0 - Àrbitre de club
F1 - Jutge-Àrbitre
F2 - Àrbitre nivell 1 (Regional o Local)
F3 - Àrbitre nivell 2 (Interregional o Autonòmic)
F4 - Àrbitre Nacional
F5b - Àrbitre Continental
F5a - Àrbitre Internacional

L’accés a cada categoria d’àrbitre quedarà supeditat a l’aprobació d’un examen
i els candidats hauran de satisfer les condicions d’accés establertes en el
present reglament.

COMPETÈNCIA
La formació i l’accés a la categoria F0 - Àrbitre de Club serà competència de
cada club i no es tractarà en el present reglament. En qualsevol cas, els clubs
podran sol·licitar a la FANDJUDO el seu suport i assessorament.
La formació i l’accés a les categories F1 - Jutge-Àrbitre a F4 - Àrbitre Nacional
són competència de la FANDJUDO i es realitzarà d’acord amb allò que
s’estableix en el present reglament.
L’accés a les categories F5b - Àrbitre Continental i F5a - Àrbitre Internacional
només es podrà realitzar a partir d’una proposició de la FANDJUDO prop de la
UEJ, i de la FANDJUDO i la UEJ prop de la FIJ respectivament i dependrà de
les condicions d’accés i les decisions que aquests órgans determinin.

INSCRIPCIONS
A l’inici de cada nova temporada, tant els nous candidats com els àrbitres amb
títol hauran de presentar una sol·licitud prop de la FANDJUDO manifestant la
seva intenció d’accedir a la formació i a les competicions.
L’acceptació del candidat al cicle formatiu serà valorada per l’equip tècnic de la
FANDJUDO.
En cas que algun candidat o àrbitre estigui interessat en accedir a una formació
o a un cicle formatiu fora d’Andorra, serà la FANDJUDO qui faci la inscripció i
no pas el candidat.
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CICLE DE FORMACIÓ O RECICLATGE
Qualsevol judoka amb la llicència federativa vigent podrà assistir als estatges
d’arbitratge. Tanmateix, per optar a les titulacions es tindrà en compte que :
- cal tenir la llicència vigent
- cal tenir una antiguitat mínima de dos anys
- cal ser cadet com a mínim
- cal ser cinturó marró com a mínim
- cal estar inscrit en algun dels clubs o centres de judo del país
- cal haver presentat la sol·licitud prop de la FANDJUDO
Els estatges de formació estan oberts tant a nous candidats com a àrbitres amb
títol. Tot i que hi podrà haver sessions específiques pels uns i pels altres.
Tant els arbitres titulats com els nous candidats han d’assistir als estatges
d’arbitrage, com a mínim 2 cops a la temporada, i participar a l’arbitratge de les
competicions organitzades o aprovades per la FANDJUDO dins del territori
nacional o a l’estranger per les quals hagin estat seleccionats d'acord amb les
seves capacitats.
De forma habitual, les formacions aniran a càrrec dels formadors de la
FANDJUDO. Esporàdicament, podran ser conduïdes per formadors forans
designats per la federació.

CONDICIONS GENERALS
De forma genèrica i resumida, aquestes són les condicions d’accés a les
diferents categories d’àrbitre establertes en el present reglament.
F1

F2

F3

F4

F5B

F5A

EDAT
mínima

15 anys

18 anys

20 anys

23 anys

28 anys

29 anys

GRAU
Mínim

Marró

Marró

1n Dan

2n Dan

2n Dan

3r Dan

LLICÈNCIA

Vigent

Vigent

Vigent

Vigent

Vigent

Vigent

+ de 4 anys

+ de 5 anys

+ de 6 anys

2 anys com
a F1

2 anys com
a F2

2 anys com
a F3

4 anys com
a F4 +
sobre
proposició
dels
Responsab
les
d’Arbitratge

4 anys com
a F5B +
sobre
proposició
dels
Responsab
les
d’Arbitratge
i de l’UEJ

EXPERIÈNCIA + de 3 anys
EN JUDO
TEMPS DE
FORMACIÓ
Mínim

1 any com
a àrbitre de
club
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COMPETICIÓ

ESTATGES
nombre nivell

Fins a
Mínim

Fins a
Cadet

totes les
categories

totes les
categories

Campionat
s
Internacion
als

Campionat
Europa
Torneigs
Internacion
als cat A

2/any com
a mínim

2/any com
a mínim

2/any com
a mínim

2/any com
a mínim

1/any com
a mínim

1/any com
a mínim

seguiment
durant les
competicio
ns per part
d’un àrbitre
de nivell F3
o superior

seguiment
durant les
competicio
ns per part
d’un àrbitre
de nivell F3
o superior

seguiment
durant les
competicio
ns per part
d’un àrbitre
de nivell F4
o superior

seguiment
durant les
competicio
ns per part
d’un àrbitre
de nivell F4
o superior

seguiment
per part del
Responsab
le
d’Arbitratge

seguiment
per part del
Responsab
le
d’Arbitratge

CONDICIONS PARTICULARS
Aquest cas de formació és excepcional i va dirigit a unes categories de judokes
concretes o s’aplica en casos molt particulars.
a) Atletes d’alt nivell
b) Direcció Tècnica Nacional i entrenadors nacionals.

En aquest cas, el candidat passa al final de la temporada un examen de
verificació de nivell, que comportarà una prova pràctica i teòrica, que
determinerà el seu títol d’àrbitre (F1 - Jutge-Àrbitre a F4 - Àrbitre Nacional)
sempre que respongui als criteris d’accés establerts d’edat, de grau i de
llicència, hagi formalitzat la seva inscripció i hagi participat, com a mínim, a dos
dels estatges de formació.

EXAMENS
Desprès d’haver estudiat les regles de competició i d’una bona pràctica, el
candidat pot presentar-se als diferents examens que sancionaran les seves
capacitats i determinaran el seu títol d’àrbitre (F1 - Jutge-Àrbitre a F4 - Àrbitre
Nacional).
Per optar a ser avaluat, el candidat haurà d’haver assistit a un mínim de dues
(2) sessions de formació, així com haver participat a un mínim de dues (2)
competicions.
En qualsevol dels casos, els criteris avaluats són:
- L’actitud, la veu i la personalitat
- Els gestos
- La mobilitat i els desplaçaments
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-

Valoració dels resultats tècnics
Valoració dels actes prohibits

TÍTOL

LLOC

DURADA

PROVES

RESULTAT

F1
Jutge-Àrbitre

ANDORRA

1 jornada

Prova teòrica oral
nota/20

Mitja general
exigida :
12/20

Control continu en 2
competicions amb
categories infantils
nota/20
Prova pràctica
nota/20
F2
Àrbitre nivell
1

ANDORRA

1 jornada

Prova teòrica oral
nota/20

Mitja general
exigida :
14/20

Control continu en 2
competicions amb
categories fins a Cadet
nota/20
Prova pràctica
nota/20
F3
Àrbitre nivell
2

ANDORRA

1 jornada

Prova teòrica vídeo
nota mínima : 14/20
Control continu en 2
competicions amb
categories fins a Sènior
nota/20
Prova pràctica
nota/20

F4
Àrbitre
Nacional

ANDORRA

1o2
jornades

Prova teòrica vidéo
nota mínima : 14/20
Prova pràctica - 4 criteris :
- precisions dels valors
- precisions de les
penalitzacions
- aplicació del mate
- precisió dels gestos i el
posicionament

Mitja general
exigida :
15/20
Un candidat que no
hagi obtingut 14/20 a
la prova teòrica no
podrà presentar-se a
la prova pràctica
Per aprovar, el
candidat haurà
d’obtenir com a mínim
80% d’encert en els 4
criteris

F5B
Àrbitre
Continental

INTERNATIONAL

2 jornades

Prova teòrica oral
Prova pràctica
Anglès imprescindible

Sota la decisió d’un
jurat de l’UEJ

F5A
Àrbitre
Internacional

INTERNATIONAL

2a3
jornades

Prova pràctica
Anglès imprescindible

Sota la decisió d’un
jurat de la FIJ

OBTENCIÓ DE TITULACIONS SUPERIORS
Per optar a les titulacions superiors atorgades per la UEJ o la FIJ, cal que el
possible candidat compleixi els requesits que marquin aquestes entitats segons
el títol que correspongui.
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El candidat haurà de presentar la corresponent sol·liciud a la FANDJUDO.
La junta i l’equip tècnic avaluaran aquesta petició i tindran l’última paraula per
que el candidat es presenti a l’examen. Així mateix, la FANDJUDO sempre serà
la que tramiti la petició de l’examen prop de la UEJ o la FIJ.
Les despeses que es derivin de l’obtenció d’aquestes titulacions (avió, hotel,
inscripció, etc...) seran abonades pel candidat en primera instància. Si el mateix
aprova l’examen, prèvia presentació dels comprovants de despesa, les
despeses li seran abnades amb un límit màxim de 1.200€. Qualsevol import
que superi dit límit no podrà ser reclamat a la FANDJUDO i correrà a càrrec del
candidat.
No aprovar l’examen eximeix la FANDJUDO del pagament de qualsevol
despesa generada.
D’altra banda, si el manteniment d’aquesta titulació comporta alguna despesa
econòmica periòdica, aquesta restarà a càrrec del titular.
Així mateix, per beneficiar-se de les condicions abans esmentades derivades
de l’aprovació de l’examen, el candidat haurà d’acordar per esrit amb la junta
de la FANDJUDO el retorn equitatiu que aquest haurà de satisfer en matèria de
formacions o competicions corresponent a l’import que se li hagi abonat.

APTITUDS DE L’ÀRBITRE
El rol de l’àrbitre de judo és complex i difícil doncs ha de:
- Dirigir el combat
- Avaluar les accions dels competidors
- Donar sancions
- Mantenir la disciplina sobre el tatami
És per això que ha de tenir unes aptituds i qualitats indispensables per dur a
terme les seves funcions. Algunes d’aquestes qualitats són:
a- Coneixements tècnics
- Tenir una gran experiència com a competidor o practicant o
entrenador o àrbitre
- Tenir un gran coneixement del judo
- Conèixer les tècniques de judo
b- Integritat moral
- Esperit esportiu noble
- Sentit de la justícia
- Sentit de la responsabilitat
- Honestedat
c- Caràcter
- Disposició vocal permanent
- Expressió vocal clara i potent
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- Sentit de la dignitat
- Personalitat
d- Disposicions mentals
- Aptitud per dirigir els combats
- Rapidesa de judici
- Aptitud de concentració
- Esperit de decisió
- Aptitud per assimilar ràpidament les regles imposades per la FIJ
e- Disposicions físiques
- Disposició per realitzar una tasca prolongada
- Disposició per reaccionar de forma espontània
- Dinamisme
f- Sociabilitat
- Puntualitat i regularitat
- Esperit de cooperació entre àrbitres
- Indumentària neta i acorde al reglament d’arbitratge de la FIJ
- Calma absoluta
Per assolir aquest nivell, l’àrbitre de judo ha de procurar arbitrar regularment
tant a nivell federatiu com a nivell de club. També és convenient que participi
en tots els estatges de perfeccionament, d’informació i de reciclatge organitzats
o aprovats per la FANDJUDO.

ROBA REGLEMENTÀRIA DELS ÀRBITRES
Americana negra o blau marí prou llarga per cobrir les natges, un pantaló gris
fosc, una camisa blanca de màniga curta, una corbata blau marí, negra o la
corbata oficial de l’organització, de la FANDJUDO o de la FIJ així com mitjons
negres o blau marí.
Serà d'obligat compliment dur la roba reglamentària en qualsevol competició
reconeguda per la Fandjudo.

ÀRBITRES ACTIUS
Criteris per ser considerat àrbitre actiu:
abcde-

Estar federat a la FANDJUDO.
Ésser actiu a nivell nacional o internacional.
Haver fet la sol·licitud per escrit prop de la FANDJUDO.
Seguir un mínim de dos (2) estatges d'arbitratge.
Arbitrar un mínim de 20% de les jornades de competició inscrites al
calendari de la FANDJUDO pel període de gener a desembre o
equivalent a nivell internacional.
f- Per tornar a ser actiu, un àrbitre haurà de partipar a un (1) estatge
d’arbitratge nacional i arbitrar un mínim d'una competició després
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d’haver fet aquest estatge. En aquest sentit, el responsable d’arbitratge
tindrà l’última paraula.
Punt important : La presència d’un candidat a àrbitre és obligatòria a
l’estatge anterior a l'examen. Tot retard d’un candidat a l’examen o a un
estatge d’arbitratge podrà donar lloc al rebuig de la seva candidatura.

SELECCIÓ PER CAMPIONATS D’ÀMBIT NACIONAL O INTERNACIONAL
Criteris de selecció :
abcdefghi-

Estar federat a la FANDJUDO.
Ser àrbitre F1 – Jutge-Àrbitre com a mínim.
Haver participat a al menys 2 estatges durant l’últim any.
Haver arbitrat a al menys el 20% de les jornades de competició inscrites
al calendari de la FADNJUDO pel període de gener a desembre.
Participar activament a la promoció de l'arbitratge.
Tenir un comportament ètic i professional irreprotxable.
Mostrar disponibilitat per realitzar les diferents activitats.
Mostrar respecte als horaris de les convocatòries, i als estatges.
Disposar de la roba reglamentària.

RESPONSABLE D'ARBITRATGE DE LA FANDJUDO

Missió
El responsable d'arbitratge s'ha d’assegurar, pel bé dels judoques andorrans,
que oficials del més alt nivell possible, coneixen perfectament les “regles
d’arbitratge i el codi esportiu de la FIJ (pel que fa a aspectes de l’arbitratge)”
així com la interpretació actual de dites regles, arbitren d’acord a les normes
internacionals en vigor per les competicions organitzades tant per atletes sense
handicaps i com per atletes amb minusvalies a Andorra.
Ha d’oferir un accès igual i oportunitats semblants als seminaris de formació,
als exàmens i a les avaluacions, per tal de normalitzar l'arbitratge a Andorra.
Ha d’afavorir la formació d'àrbitres certificats a nivell nacional i internacional.

Activitats generals
Establir, actualitzar i aplicar les polítiques d’aplicació dins l’àmbit de l'arbitratge.
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Col·laborar estretament amb els responsables d’organització de les
competicions nacionals o interregionals organitzades a Andorra i dels torneigs
de punts.
Actualitzar els dossiers que contenen les dates de certificació i les activitats de
tots els àrbitres andorrans tant de nivell internacional com nacional.
Emetre els diferents diplomes d'arbitratge d’àmbit nacional.

Responsabilitats Específiques
Estar al corrent de les modificacions aportades a les “regles d’arbitratge i al
codi esportiu de la FIJ (pel que fa a aspectes de l’arbitratge)” i a llur
interpretació.
Elaborar documents educatius i coordinar seminaris de formació per tal de
transmetre la interpretació correcta de les “regles d’arbitratge i del codi esportiu
de la FIJ (pel que fa a aspectes de l’arbitratge)” i de clarificar-los.
Anomenar ajudants en funció de les necessitats per dirigir seminaris de
formació, organitzar exàmens i avaluacions, i supervisar els campionats
nacionals.
Coordinar els exàmens en vista de certificar els candidats a àrbitres dels
diferents nivells nacionals.
Establir normes mínimes d’aplicació a totes les principals competicions
organitzdes a Andorra, i fer-les observar.

Nomenament del responsable d’arbitratge de la FANDJUDO
La junta directiva de la FANDJUDO nomenarà el responsable d’arbitratge cada
quatre anys, coincidint amb l’any Olímpic.
Per poder ser responsable d’arbitratge de la FANDJUDO, s’han de complir els
criteris següents:
a- ser àrbitre internacional, continental o nacional (F4)
b- ser membre en regla de la FANDJUDO
c- parlar, llegir i escriure la llengua oficial d’Andorra

CAP D’ÀRBITRES D’UNA COMPETICIÓ O TORNEIG:
A) Criteris:
1. Torneig internacional: ser àrbitre Nacional (F4) com a mínim.
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2. Torneig nacional: ser àrbitre Nacional (F4) com a mínim.
3. Torneig amistós: ser àrbitre de nivell 2 (F3) com a mínim.
B) Rol:
1. El cap d’àrbitres està a disposició dels àrbitres i jutges per aconsellar-los
en l'aplicació del reglament. Ha de vetllar, essencialment, al respecte
fidel del reglament i a que la seva interpretació no doni lloc a cap
incident. En cas de litigi, la seva decisió és definitiva.
2. Farà una sessió d'informació respecte al reglament amb els àrbitres
convocats.
3. Farà el repartiment per la rotació i la composició dels equips d'àrbitres.
4. Si es dóna el cas en que els àrbitres convocats estan en nombre
insuficient, estarà en el seu poder de reclutar in situ els àrbitres
necessaris per completar la llista prevista, entre els àrbitres considerats
actius de la FANDJUDO.
5. Haurà d’omplir l’informe del cap d’àrbitres, el full de presència signat pels
àrbitres i lliurar-los al coordinador del torneig o fer-los arribar a la
Fandjudo. Només els àrbitres mencionats en aquest full tindran dret al
reemborsament previst.
6. El cap d’àrbitres farà les anotacions següents al seu informe:
A Per absència
R Per retard (indicar l'hora d'arribada)
M Per marxar abans del final de l'esdeveniment (indicant l'hora)

7. En el cas de desqualificació d'un atleta, pel torneig en curs, el cap
d’àrbitres i el director del torneig han de reunir-se per analitzar el cas i
prendre les accions que s'escaiguin.
8. En cas d'urgència, el cap d’àrbitres pot fer-se reemplaçar, per un altre
àrbitre que tingui les qualificacions requerides.
9. Només el cap d’àrbitres o el seu reemplaçant i els caps de tatami estan
habilitats a intervenir i donar explicacions en cas de protestes oficials.
10. El cap d’àrbitres i el responsable d’arbitratge de la FADNJUDO poden
rellevar de les seves funcions un àrbitre o un cap de tatami que no tingui
un comportament ètic i professional. Caldrà adreçar un informe escrit
detallat a la FANDJUDO.

CONVOCATÒRIA D’ÀRBITRES I POLÍTICA DE REMUNERACIÓ:
1. L'àrbitre convocat a una competició ha de presentar-se al cap d'àrbitres
a l’hora.
2. Els àrbitres convocats seran remunerats d’acord amb la graella de la
Fandjudo.
3. En cas d’indisponiblitat, l’àrbitre convocat a una competició haurà
d’avisar a la Fandjudo quan abans millor.
4. Els àrbitres convocats per dos (2) dies hauran de ser presents els dos
(2) dies complets, sinó no rebran cap reemborsament.
5. Tot àrbitre que desitgi obtenir un ajut financer per les seves despeses
per la seva participació a un torneig o examen a l’exterior del país, haurà
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de fer-ne la petició escrita (correu electrònic) a la FANDJUDO abans de
fer el desplaçament, en un termini raonable. Caldrà presentar les
factures corresponents per obtenir un ajut financer. El reemborsament si
s’aprova per part de la junta directiva es farà d’acord amb una graella
preestablerta amb la federació.
6. Quan un àrbitre o cap de tatami, és rellevat de les seves funcions, no
tindrà dret al reemborsament.
7. L’àrbitre que no es presenti a tres (3) convocatòries, perdrà la condició
d’àrbitre actiu i per tornar a tenir la condició d’àrbitre actiu haurà de
participar als estatges establerts i posteriorment arbitrar una competició.

FALTA A L’ÈTICA I/O AL PROFESSIONALISME:
Tot àrbitre o cap de tatami pot ser rellevat de les seves funcions pel cap
d’àrbitres o el responsable d’arbitratge de la Fandjudo per una falta a l’ètica i/o
al professionalisme. L’àrbitre o el cap de tatami rellevat de les seves funcions
haurà d’explicar-se per escrit a la FANDJUDO que decidirà les mesures a
prendre. El responsable d’arbitratge notificarà per escrit a la persona afectada
la seva decisió amb còpia al President de la FANDJUDO. L’àrbitre rellevat ho
romandrà mentre no hagi lliurat les seves al·legacions per escrit.
De resultes d’una falta ètica i/o de professionalisme, el responsable d’arbitratge
de la FANDJUDO podrà prendre la decisió de no recomanar aquest àrbitre per
un grau superior o a una participació a un torneig a l’exterior del país. Aquesta
recomanació inclourà pel mateix fet, el no reemborsament de les despeses.
La decisió podrà incloure la retirada de l’àrbitre de la llista de disponibilitat del
calendari d’activitats de la FANDJUDO per un període donat així com la
participació a qualsevol competició homologada per la federació.

RANKING D’ÀRBITRES D’ANDORRA
Per tal d’establir un ranking d’àrbitres d’Andorra, s’atorgaran una sèrie de punts
d’acord amb el nivell del campionat o formació al que es participi. Si no es
participa no s’obtindrà cap punt. El ranking resultarà de la suma de les
puntuacions obtingudes al llarg de la temporada.

Graella de puntuacions
Tipus
Formació/Seminari Arbitratge (Nacional)
Formació/Seminari Arbitratge (Internacional)
Formació/Seminari Arbitratge (UEJ o FIJ)
Formació Comissaris Esportius (Nacional)
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Punts
1
3
5
1
11

Examen Àrbitres / Comissaris Esportius
Lliga Nacional de Clubs
Campionat / Torneig categories Base
Campionat / Torneig categoria Cadet
Campionat / Torneig categoria Sènior
Campionat / Copa / Torneig de nivell Europeu
Campionat / Copa / Torneig de nivell Mundial

1
2
2
3
4
5
5

REPRESENTANT D'ÀRBITRES I COMISSARIS ESPORTIUS DE LA
FANDJUDO
El rol del representant dels àrbitres i comissaris esportius és el de portaveu
d’aquest col·lectiu, principalment però no exclusiva, davant l’Assemblea de la
FANDJUDO.

Elecció del Representant dels àrbitres i comissaris esportius de la
FANDJUDO
Per poder ser representant dels àrbitres i comissaris esportius de la
FANDJUDO, s’han de complir els criteris següents:
ser posseïdor d’un títol d’àrbitre o de comissari esportiu
ser membre en regla de la Fandjudo
parlar, llegir i escriure la llengua oficial d’Andorra
ser àrbitre o comissari esportiu actiu com a mínim durant la temporada
anterior a les eleccions i durant la temporada en curs.
e- haver presentat la candidatura a la FANDJUDO en els terminis establerts
abcd-

Per poder votar per l’elecció del respresentant dels àrbitres i comissaris
esportius de la FANDJUDO, s’han de complir els criteris següents:
a- ser posseïdor d’un títol d’àrbitre o de comissari esportiu
b- ser membre en regla de la Fandjudo
c- ser àrbitre o comissari esportiu actiu com a mínim durant la temporada
anterior a les eleccions i durant la temporada en curs.

INFORMACIÓ
Per qualsevol informació, els judokes interessats, els directius o entrenadors
poden dirigir-se a la federació:
- Responsable d’arbitratge de la FANDJUDO
- La direcció tècnica nacional, els entrenadors nacionals i els responsables de
les seccions esportives d’alt nivell.

Reglament Intern d’arbitratge de la Fandjudo

12

