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REGLAMENT EQUIP ARBITRAL 

 

Objectiu: estipular unes bases clares per tal que l’equip arbitral conegui i es fonamenti 

en una normativa concreta.  

Reglament: 

1. Tot membre de l’equip arbitral ha d’anar uniformat (amb xiulet negre 

inclòs), segons marca el reglament més vigent de la WKF, durant el 

transcurs dels esdeveniments esportius anuals. 

2. Tot membre de l’equip arbitral ha de complir els horaris que s’estipulen 

d’avançada durant els esdeveniments esportius, reunions, etc.  

3. Tot membre de l’equip arbitral ha de complir amb un mínim del 75% de 

l’assistència en els esdeveniments que els hi pertanyen, fixats per la 

Federació Andorrana de Karate (FAK), per tal de poder optar a la 

realització de l’examen anual. 

Si hi ha justificació mèdica i/o judicial en alguna de les possibles 

absències, per suposat, no es tindrà aquesta en compte.  

4. Tot membre de l’equip arbitral ha de conèixer rigorosament els 

reglaments vigents de la WKF i la FAK. 

5. Tot membre de l’equip arbitral actuarà en els esdeveniments esportius 

d’acord amb el reglament pertinent a aquests (WKF i/o FAK) i sent 

imparcial al 100%.  
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Si un dels membre de l’equip arbitral es troba en situació de compromís 

d’interessos estarà en el seu dret de demanar abstenir-se mentre duri 

aquesta.  

 

Si un dels membres de l’equip arbitral mostra una actitud NO 

professional com ara no imparcialitat 100% i/o faltes de respecte 

quedarà suspès immediatament i la seva titulació es posarà en mans de 

la direcció tècnica de la Federació Andorrana de Karate (FAK).  

6. Tot membre de l’equip arbitral té el dret de rebre remuneració 

econòmica, directament proporcional al seu rang, sempre que la 

Federació Andorrana de Karate (FAK) així ho cregui convenient.  

7. Els criteris d’aprovació de l’examen anual són els següents: 

a. Jutge principiant: haurà d’assolir el 80% (20 errors només 

permesos) en el global de l’examen (kata + kumite junts) 

b. Jutge Nacional: haurà d’assolir el 85% (15 errors només permesos) 

en el global de l’examen (kata + kumite junts) 

c. Àrbitre Nacional: haurà d’assolir el 90% (10 errors només permesos) 

en el global de l’examen (kata + kumite junts) 

Tot membre de l’equip arbitral que no aconsegueixi superar el % pertinent al 

seu rang, no podrà optar a titulació sinó tan sols a actualització. A més, 

quedarà suspès temporalment (fins el següent examen teòric) de remuneració 

econòmica. 

8. Els requisits per a optar als diferents càrrecs arbitrals són els següents:  

a. Per a jutge anotador / cronometrador: tenir 12 anys fets el primer 

dia d’inici dels exàmens.  
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b. Per a jutge principiant: tenir cinturó blau i 12 anys fets el primer dia 

d’inici dels exàmens.  

c. Per a jutge Nacional: tenir cinturó marró i 16 anys fets el primer dia 

d’inici dels exàmens.  

d. Per a Àrbitre Nacional: tenir cinturó Negre 1r DAN i 18 anys fets el 

primer dia d’inici dels exàmens.  

9. Els criteris d’ascens de rang arbitral són els següents: 

a. De jutge principiant a jutge Nacional: 1 any d’antiguitat com a 

jutge principiant i arbitrats, com a mínim, 15 Campionats 

organitzats per la Federació Andorrana de Karate (FAK), ), 3 d’ells 

realitzats en el darrer any com a jutge nacional.  

b. De jutge Nacional a Àrbitre Nacional: 1 any d’antiguitat com a 

jutge Nacional i arbitrats, com a mínim, 10 Campionats 

organitzats per la Federació Andorrana de Karate (FAK), 3 d’ells 

realitzats en el darrer any com a jutge nacional.  

Tot membre de l’equip arbitral que no superi els criteris d’ascens de rang 

després de la realització de l’examen teòric, podrà seguir en el rang que li 

correspon fins aquell moment, sempre i quan hagi aprovat l’examen teòric del 

seu rang actual (segons criteris explicats en el punt 8).  
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