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PREÀMBUL
La intenció d’aquest reglament és, d’una banda, definir els diferents títols de
comissari esportiu 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 comissari esportiu.
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.

CATEGORIES DE COMISSARIS ESPORTIUS
Els comissaris esportius es classifiquen en diferents categories:
-

Comissari Esportiu de club
Oficial de Taula Federatiu
Comissari Esportiu Federatiu
Comissari Esportiu Nacional
Comissari Esportiu Continental
Comissari Esportiu Internacional
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L’accés a cada categoria de comissari esportiu 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 Comissari Esportiu 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 Oficial de Taula Federatiu, Comissari
Esportiu Fedaratiu i Comissari Esportiu 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 “Comissari Esportiu Continental” i “Comissari Esportiu
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.

APTITUDS DEL COMISSARI ESPORTIU
El comissari esportiu és l’interlocutor directe dels o de l’àrbitre del combat. Tots
dos són igual d’importants. Sense àrbitres ni comissaris esportius no hi poden
haver competicions...
En primer lloc i abans que qualsevol altra cosa per ser comissari esportiu cal
estimar el Judo, cal estar motivat, s’ha de tenir una mica de disponibilitat i
decidir ser totalment imparcial respecte als competidors tot aplicant els
reglaments de Judo en vigor.
Per assolir aquest nivell, el comissari esportiu de judo ha de procurar practicar
regularment les seves tasques 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.

INSCRIPCIONS
Tant el nou candidat com els que ja tinguin el títol han de fer efectiva la seva
inscripció prop de la FANDJUDO.
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CICLE DE FORMACIÓ O RECICLATGE
Qualsevol judoka amb la llicència federativa vigent podrà assistir als estatges
de comissari esportiu. Tanmateix, per optar a les titulacions es tindrà en compte
que :
- cal tenir la llicència federativa vigent.
- cal ser major de 12 anys.
- cal ser cinturó taronja com a mínim.
Els estatges de formació estan oberts tant a nous candidats com a comissaris
esportius amb títol. Tot i que hi podrà haver sessions específiques pels uns i
pels altres.
Tant els comissaris esportius titulats com els nous candidats han d’assistir als
estatges de comissari esportiu, com a mínim 1 cop a la temporada, i participar
a l’organització de les competicions organitzades o aprovades per la
FANDJUDO dins del territori nacional o a l’estranger segons les seves
capacitats.

CONDICIONS GENERALS
De forma genèrica i resumida, aquestes són les condicions d’accés a les
diferents categories de comissari esportiu establertes en el present reglament.
Oficial de Taula
Federatiu

Comissari Esportiu
Federatiu

Comissari Esportiu
Nacional

EDAT
Mínima

12 anys

16 anys

20 anys

GRAU
Mínim

Taronja

Blau

2n Dan

LLICÈNCIA

Vigent

Vigent

Vigent

EXPERIÈNCIA EN
JUDO

+ de 2 anys

+ de 2 anys

+ de 6 anys

TEMPS DE
FORMACIÓ Mínim

1 any com a
Comissari Esportiu de
club

2 anys com a Oficial
de Taula Federatiu

2 anys com a
Comissari Esportiu
Federatiu

COMPETICIÓ

Preferentment fins a
Mínim

Totes les categories

Totes les categories

ESTATGES
nombre - nivell

2/any com a mínim

2/any com a mínim

2/any com a mínim

seguiment durant les
competicions per part
d’un C.S. de nivell
Federatiu o superior

seguiment durant les
competicions per part
d’un C.S. de nivell
Federatiu o superior

seguiment durant les
competicions per part
d’un C.S. de nivell
Federatiu o superior
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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 de comissari esportiu (Comissari Esportiu
Federatiu o Comissari Esportiu Nacional) sempre que respongui als criteris
d’accés establerts.
En qualsevol dels casos, els criteris avaluats són:
- L’actitud
- L’assistència
- El coneixement del rol i funcions
- La capacitat d’interpretació dels gestos de l’àrbitre
- La capacitat de gestionar els fulls de lligues i eliminatòries i els
marcadors
TÍTOL

LLOC

DURADA

PROVES

RESULTAT

Oficial de
Taula
Federatiu

ANDORRA

1 jornada

Prova teòrica
nota/20

Mitja general
exigida :
12/20

Control continu en 2
competicions amb
categories infantils
nota/20

Comissari
Esportiu
Federatiu

ANDORRA

1 jornada

Prova pràctica
nota/20 - 2 criteris :
- Gestió fulls de competició
- Gestió marcador

Per aprovar la prova
pràctica, el candidat
haurà d’obtenir com a
mínim 80% d’encert
en els 2 criteris

Prova teòrica
nota/20

Nota mínima prova
teòrica : 16/20

Control continu en 2
competicions amb
categories infantils
nota/20

Comissari
Esportiu
Nacional

ANDORRA

1o2
jornades

Prova pràctica
nota/20 - 3 criteris :
- Pesatge
- Gestió fulls de competició
- Gestió marcador

Per aprovar la prova
pràctica, el candidat
haurà d’obtenir com a
mínim 80% d’encert
en els 3 criteris

Prova teòrica
nota/20

Nota mínima prova
teòrica : 16/20

Prova pràctica nota/20 - 5
criteris :
- Pesatge
- Sorteig
- Gestió fulls de competició
- Gestió marcador
- Gestió resultats i lliurament
de premis

Per aprovar la prova
pràctica, el candidat
haurà d’obtenir com a
mínim 80% d’encert
en els 5 criteris

CONDICIONS PARTICULARS
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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.
c) Promoció inicial

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 de comissari esportiu (Oficial de Taula Federatiu,
Comissari Esportiu Federatiu o Comissari Esportiu Nacional) sempre que
respongui als criteris d’accés establerts d’edat, de grau i de llicència, hagi
formalitzat la seva inscripció i hagi participat al nombre mínim dels estatges de
formació establerts.

INFORMACIÓ
Per qualsevol informació, els judokes interessats, els directius o entrenadors
poden dirigir-se a la federació:
- Responsables de l’arbitratge
- La Direcció Tècnica Nacional, els entrenadors nacionals i els responsables de
les seccions esportives d’alt nivell

Reglament intern de comissaris esportius

5

