
 

CURS AUTONÒMIC DE RECICLATGE PER A  

DELEGATS TÈCNICS I JUTGES DE MÚIXING I CANICRÒS 

Temporada 2016-2017 

 
Curs dirigit a Delegats Tècnics Jutges de Múixing i Canicròs de la FCEH i organitzat pel Comitè de 

Jutges i Delegats Tècnics de la FCEH. 

Inscripcions GRATUÏTES per escrit al correu de la FCEH info@fceh.cat fins les 21:00h del 

Dimecres 7 de juny. 

 
HORARI  
 
DIA  : DISSABTE 10 JUNY 2017 

LLOC  : CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 

   C/ Sant Llorenç, 10 | 08221 Terrassa 

HORARI : Matí: 10:00h / 14:30h 

   Tarda: 16:00h / 18:30h 

    

PONENTS  
 

� Francesc Xavier Farnós  –  Responsable DT i Jutges Múixing i Canicròs FCEH. 

     DT FCEH 

     Jutge RFEDI 

� Jordi Aleu    –  Cap del Comitè de Jutges i DT Alpí de la FCEH. 

 
 
TEMARI | PROGRAMA | Matí: 10:00h / 14:30h  

 
• Presentació de la Jornada i entrega de documentació 

• Ponència: Drets i Deures del DT 

• Revisó i avaluació de les pràctiques de jutge: Requisits indispensables 

       Definició de funcions  

• Revisió de les avaluacions dels clubs, sobre la gestió i actuació dels DT’s i jutges a les curses. 

 - Col·loqui: Cmd i Cmo – comportament mínim desitjable vs comportament minim obligatori 

 - Determinació del Cmd i del Cmo 

• Determinació i definició del CO – Comportament Oblilgatori: 

 - Delegat Tècnic ètic+col·laborador+pedagògic 

 - Definició, si s’escau, del Comportament Obligatòri 



 

 

TEMARI | PROGRAMA | Tarda: 16:00h / 18:30h 

 

• Ponència: Cronometratge i gestió de resultats 

• Revisió de la proposta de Calendari FCEH 2017-2018 

• Propostes de «possibles/probables» millores pels reglaments FCEH 2017-2018 

• Cloenda. 

 

INTRODUCCIÓ AL CURS 

 

Què significa ser Delegat Tècnic / Jutge? 

El Delegat Tècnic o Jutge és una persona que pertany a l’estructura de la FCEH dins l’àrea 

tècnica (com els entrenadors, cronometradors, etc.) 

El comitè de Delegats Tècnics i Jutges depèn directament de la Junta de la Federació, està 

composat pels diferents Comitès de cada disciplina (Alpí, Fons, Múixing i Canicròs, Surf...). 

Cada comitè s’organitza independentment segons la disciplina però amb una coordinació general. 

 

Quines són les relacions del DT / Jutge amb altres estaments? 

El Comitè de DT´s i Jutges Català depèn estructuralment de la FCEH però també depèn 

orgànicament del Comitè de Delegats Tècnics i Jutges de la RFEDI que depèn de la IFSS en el 

cas del Múixing i de la FIS en el cas de l’Alpí. 

(Molts Delegats Catalans / Jutges són així mateix Delegats / Jutges de la Espanyola). 

 

Quines són les principals tasques d’un DT / Jutge? 

DT: És el Jutge principal, és a dir, la persona que ostenta l’autoritat suprema de l’esdeveniment o 

cursa. És el director de cursa i és l’únic oficial que pot decidir una desqualificació. Un DT és el que 

garanteix el compliment del reglament de múixing i canicròs i és el responsable d’assegurar els 

estàndards de seguretat de les Proves envers corredors, organització, etc... 

Jutge: El jutge aplica el Reglament, té la mateixa autoritat que el DT excepte per la 

desqualificació. És la figura que dona suport al DT dins les curses. 

 

Perquè un DT? 

Totes les Proves inscrites a un calendari oficial de competicions (en el nostre cas el Calendari de 

la FCEH) necessiten de l’oficialització per part d’un DT. És la persona que sobre el terreny  



 

soluciona i facilita el desenvolupament de la prova sota les normes de la IFSS i la Seguretat 

deguda. 

La prova és realment oficial, així també els seus resultats, tan bon punt el DT firma les 

classificacions i les entrega a la FCEH. 

Però per sobre de tot ha de prevaler l’esperit de col·laboració amb els organitzadors, un DT no 

pot ser només un jutge, ha de ser un col·laborador en tot moment. 

 

Quin és el procés per convertir-se en DT / Jutge? 

En el cas del DT, la figura prèvia és la d’Oficial Tècnic. 

Durant el primer any un DT esdevé Oficial Tècnic per obtenir l’experiència i coneixement 

necessaris per la seva tasca, un examen pertinent de coneixement teòric certifica al nou DT. 

 
En el cas dels Jutges es cursar un clínic i fer les pràctiques. 

A causa de la constant evolució del nostre esport es necessita periòdicament de reciclatge per 

entendre els moviments a la normativa o a les competicions. 

 
Un DT / Jutge autonòmic actua a les proves pròpies del nostre calendari. Les proves del calendari 

estatal necessiten d’un DT / Jutge estatal (com proves de la Copa d’Espanya, Campionats 

d’Espanya, o qualsevol cursa inscrita dins el calendari estatal) i les proves internacionals un DT 

IFSS (Proves puntuables per la Copa del Món, Campionats d’Europa, Campionats del Món, etc.). 

 

A què estaré obligat com a DT / Jutge ? 

Això no és una feina, no es cobra cap sou. Si tenen una compensació econòmica per a  

cadascuna de les competicions en les que actuen. 

El DT / Jutge ha de voler ser-ho per estimació al Múixing i al Canicròs i tenir esperit col·laborador. 

És una molt bona ocasió per mantenir-se actiu i lligat a l’esport que ens agrada i aportar 

l’experiència d’anys de competició o pràctica. 

Tot i que es demana al DT / Jutge una actuació mínima anual en alguna cursa del calendari, 

l’assignació com a DT / Jutge vindrà donada pel Comitè de DT’s i Jutges (figures com el Cap, el 

Secretari o d’altres, poden estar en excedència). 

L’habilitació com a DT / Jutge no és condició sine quanon d’assignació a curses, cada temporada 

es valorarà el calendari, cada cursa, la disponibilitat i l’evolució de la temporada anterior. 

Evidentment un DT / Jutge pot renunciar en qualsevol moment. 


