NOTA INFORMATIVA 09 TEMP. 11-12
28 d’Octubre de 2011
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Entrega de resultats
La setmana passada es va iniciar el període de proves de la nova aplicació
d’entrega de resultats. Com el sistema ha funcionat correctament hem decidit
ampliar les proves de l’ús d’aquesta nova aplicació als àrbitres de Copa
Catalunya i Primera Catalana per a tots els partits que dirigeixin.
Aprofitant que aquesta setmana no es juguen competicions de promoció hem
ampliat la possibilitat d’entregar els resultats des del Canal Àrbitre a un grup més
ampli d’àrbitres, per tal de poder avaluar el funcionament del sistema.
En aquest enllaç trobareu una breu descripció del funcionament d’aquesta
aplicació.
En cas que us trobeu amb qualsevol tipus d’incidència amb l’entrega
d’algun resultat caldrà que truqueu per comunicar el resultat o bé dipositeu
l’acta del partit a la bústia de l’FCBQ.
Es tracta d’una aplicació web, dissenyada per ser utilitzada des de qualsevol
ordinador. Es recomana fer servir els exploradors d’internet Firefox o Google
Chrome per a un millor rendiment, tot i que amb les versions actualitzades
d’Internet Explorer també funciona sense problemes.
Aquesta aplicació ha estat adaptada per facilitar l’accés des dels models més
habituals d’smartphones amb connexió a Internet, tot i que no es pot garantir el
funcionament en tots els models. S’han realitzat proves amb mòbils Android,
Iphone i Blackberry 9800, i l’únic requisit és que el mòbil disposi d’una pantalla
de més de 800 px de resolució. Aquesta eina pot no funcionar en models antics
o que comptin amb versions de navegadors no actualitzats.
Aquest sistema té l’avantatge de ser gratuït i no suposar cap cost addicional per
l’àrbitre, ja que aprofita la connectivitat a través d’internet, a més permet una
actualització molt més ràpida dels resultats a la web de l’FCBQ, ja que un cop
els enviaments són comprovats pel sistema els resultats són penjats a la web,
recordeu que no s’actualitzen de forma immediata.

2. Canvi d’hora el cap de setmana
El diumenge 30 d’octubre del 2011 comença l’horari d’hivern. A les 3 de la
matinada l’hora oficial s’endarrerirà 60 minuts i passaran a ser les 2.

3. Vídeos a Àrbitre TV
S’han incorporat nous vídeos a Àrbitre TV. En aquesta ocasió les jugades
incorporades són les següents:




Violacions: Passes 13, Dobles 04, Campenrere 06
Faltes: Pantalles 05
Tècnica d’arbitratge: Cap 05

4. Novetats a l’AVA
A partir d’aquesta setmana trobareu les següents novetats a l’Aula Virtual
Arbitral:
 Nou test opcional a Documentació 1112
 Tests de regles antics amb les respostes a Documentació 1112.
 Els auxiliars de taula d’ACB, LEB i EBA podran consultar les seves
designacions, un cop siguin públiques, dins de la seva categoria a l’AVA.
A partir d’aquest moment es deixaran d’enviar aquestes designacions per
mail.
Per a un funcionament òptim de l’AVA es recomana fer servir els navegadors
Firefox o Google Chrome, tot i que amb internet explorer també funciona
perfectament.
Aquest divendres 28 d’octubre a les 19:00 hores tindrà lloc una reunió
informativa sobre el sistema AVA a la seu de l’FCBQ, recordeu que es tracta
d’una sessió voluntària.

5. Comunicat 5
Clicant aquí podreu consultar el comunicat número 5 corresponent a la
temporada 1112, on es descriu la mecànica a seguir durant els partits, tant en
taules amb dos com amb tres auxiliars. Volem agrair al grup d’informadors
d’auxiliars de taula que han participat en l’elaboració d’aquesta circular la seva
col·laboració, que ha permet crear aquest document, que ha de servir per tal
d’unificar les normes d’actuació dels auxiliars de taula als partits.

6. 50 punts de diferència a partits de minibàsquet
Cal recordar una vegada més que als partits de minibàsquet, quan el resultat
superi els 50 punts de diferència, caldrà modificar el resultat final del partit tal i
com mostra el comunicat número 4 d’aquesta temporada.
En cap cas s’ha de fer informe d’aquesta incidència al dors de l’acta ni en
informes annexes.

7. Mails rebuts al CABQ-EABQ
Quan envieu mails al CABQ-EABQ recordeu de posar el vostre nom i cognom, el
vostre número de llicència i la vostra categoria. En cas de no rebre resposta als
mails que envieu al CABQ-EABQ es prega els torneu a enviar o us poseu en
contacte amb el CABQ-EABQ.
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