Formació 2011
I CURS DE JUTGES AUTONÒMICS
DE SANT HUBERT A CATALUNYA

El Curs es va celebrar a la localitat de Conill (Barcelona)
El passat dia 7 de maig es va celebrar a Conill ( Barcelona ) al restaurant La Pedra, el I Curs de Jutges
Autonòmics de Sant Hubert organitzat per la Federació Catalana de Caça.
La Federació Catalana de Caça va sol.licitar a la RFEC la realització d’aquest curs per disposar de jutges
autonòmics que poguessin jutjar tant les proves socials, provincials o autonòmiques de Sant Hubert.
El total d’alumnes va ser de quinze, vinguts de totes les províncies de Catalunya. Cal destacar la presència de molts joves que alhora són participants assidus d’aquesta modalitat entre els quals es trobaven
dos de les nostres dones amb major trajectòria en aquest tipus de competició tant autonòmica com
nacional, com són la Eva Rius de Girona i la Mariola Rafart de Barcelona, aquesta última amb titulació
d’ensinistrador instructor de gossos de mostra per l’EEC aconseguit en la seva última edició.
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El curs va ser dirigit pel Delegat Nacional de Sant Hubert i de Gossos de Mostra de la RFEC, jutge
nacional i internacional de Sant Hubert i jutge de CACIT per la Canina, el Sr. José Vicente Mossi juntament amb el jutge nacional i internacional de Sant Hubert, el Sr. José Juan Real López.
També va col.laborar, a la part pràctica el jutge nacional de Sant Hubert el Sr. Fernando Miguel, el
qual va realitzar diversos torns de participació perquè els futurs jutges poguessin fer la seva valoració
tant per la part del caçador com per la del gos. Per a això, el Sr. Fernando Miguel en cadascun dels
seus torns va utilitzar diferents gossos amb graus d’ensinistrament diferents i va realitzar actuacions
posant en compromís a cadascun dels futurs jutges.
Per part de la Federació Catalana de Caça van estar presents el Sr. Joaquin Zarzoso, director de l’Escola
de la FCC i del Sr. Diego de la Torre responsable de l’àrea de competicions de la FCC Territorial de
Barcelona.
Al final de les classes teòriques i pràctiques els alumnes van haver de realitzar un examen teòric basat
en el reglament de Sant Hubert, l’estàndard de diferents races de gossos de mostra, i la realització de
tres exàmens pràctics, el qual consistia en puntuar un participant i al seu gos en una sessió improvisada de competició de Sant Hubert.
Per les proves pràctiques es va comptar amb perdius de la granja cinegètica El Fasià d’Or que va aportar una perdiu brava amb excel.lent comportament i vol per a la realització de l’esdeveniment.
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Els alumnes que aconsegueixin aprovar tant l’examen teòric com pràctic realitzaran proves pràctiques
en els diferents campionats socials, provincials i autonòmics per aconseguir les credencials com a jutges autonòmics i així poder jutjar qualsevol prova de Sant Hubert en qualsevol autonomia. Posteriorment podran tenir accés a la titulació com a jutges nacionals de Sant Hubert en futures convocatòries
de la RFEC.
Volem agrair l’interès del Sr. José Vicente Mossi i del Sr. José Juan Real López els quals van realitzar
un gran treball explicant detalladament el reglament i donant resposta a totes aquelles observacions
i preguntes que van tenir per part dels alumnes, tant a la seva part teòrica com a la pràctica, que no
van ser poques. Agrair també la col.laboració del Sr. Fernando Miguel en aportar els seus gossos de
caça per a realització de la part pràctica, al Sr. Jaume Mas propietari del restaurant La Pedra per la
seva gran col.laboració en el desenvolupament d’aquest tipus de proves, així com al Sr. Juan Saavedra
del Faisà d’Or per cedir desinteressadament les perdius procedents de la seva granja per a la realització de la prova.

Joaquim Zarzoso
Director de l’Escola de la FCC

