Ordre 44/2021, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,
per la qual s'estableixen els criteris, condicions i procediment per a la inclusió
en les llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i en les llistes de
personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana
Competicions esportives oficials d'àmbit internacional pel qual s'accedirà a la
condició de personal arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.
No es considera personal arbitral i jutge els qui realitzen labors auxiliars o
complementàries a les de l'àrbitre o àrbitra o jutge o jutgessa principal. El personal
arbitral i jutge d'elit haurà d'haver exercit funcions principals d'àrbitre o àrbitra o jutge o
jutgessa en el terreny de joc, excloses funcions de jutges auxiliars, oficials de taula,
comités, i funcions equivalents, en les següents competicions:
ESPORTS

PARTICIPACIÓ
COM A CLUB o
SELECCIÓ

ESPORTS
D'EQUIP
COL·LECTIUS

LLIGUES
Bàsquet i Futbol
INTERNACIONAL professional.
S DE CLUBS

SELECCIONS

ESPORTS
INDIVIDUALS I
DE COMBAT

SELECCIONS

GRUP ESPORT de
L'ANNEX IV

COMPETICIONS QUE ES CONTEMPLEN

Lligues europees professionals oficials de
Bàsquet, categoria absoluta.
Lligues europees professionals oficials de
Futbol, categoria absoluta.

Bàsquet femení,
futbol femení, Futbol
Sala, Handbol, i
Voleibol

Lligues Internacionals no professionals
oficials de màxima categoria mundial o
europea, categoria absoluta.

OLÍMPIQUES
Grup A/B
PARALÍMPIQUES

JJOO-JJPP, JJ Mediterrani, JJ de la
Joventut, Fase final CAMPIONAT Món i
CAMPIONAT Europa, categoria absoluta i
immediata inferior.

NO OLÍMPIQUES
Subgrups C/D
NO
PARALÍMPIQUES

Fase final CAMPIONAT Món, CAMPIONAT
Europa, categoria absoluta.

OLÍMPIQUES:
Subgrup A/B
PARALÍMPIQUES

JJOO-JJPP, JJ Mediterrani, Fase final
CAMPIONAT Món i CAMPIONAT. Europa,
2 participacions en màxim nivell mundial en
proves puntuables per a Copa o Rànquing
Mundial de l'any, categoria absoluta.

NO OLÍMPIQUES:
Subgrup C

CAMPIONAT Món, CAMPIONAT Europa
fase final, categoria absoluta.

NO OLÍMPIQUES
Subgrup A/E
NO
PARALÍMPIQUES

CAMPIONAT Món, fase final, categoria
absoluta.

2. Competicions singulars de màxim nivell internacional. Excepcionalment, es podrà
accedir a la condició de personal arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana quan
exercisquen la seua funció en competicions de màxim nivell mundial de categoria
absoluta en modalitats i especialitats d'incontestable implantació internacional:
ciclisme, tennis, golf, vela, motociclisme, automobilisme, i situació equivalent. La
Comissió d'avaluació valorarà aquestes participacions, realitzarà un estudi de la
competició en qüestió i la comesa desenvolupada per la persona sol·licitant, podent
recaptar informació addicional a la federació corresponent, per a elevar la proposta
d'inclusió en la Llista corresponent.

