NOTA INFORMATIVA 10 TEMP. 11-12
04 de Novembre de 2011
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Reunió Auxiliars ACB-LEB
El proper dimarts 8 de Novembre a les 19:00 hores, es portarà a terme una
reunió amb tots els auxiliars de les categories ACB i LEB. En ella es comentaran
diferents punts de vista sobre el funcionament de la temporada en aquestes
categories, així com també unificació de criteris durant els partits referent a les
errades més freqüents i exemples d’accions de 24 segons. A més també
tractaran diferents aspectes de la nova AVA.
La reunió serà portada a terme per:
- Sr. José Luis Garcia Vela (President del CABQ)
- Sr. Joan Carles Mitjana (Director Tècnic del CABQ-EABQ)
- Sr. Pere Fernàndez (Coordinador de Formació)

2.Entrega de resultats
Fa un parell de setmanes es va iniciar el període de proves de la nova aplicació
d’entrega de resultats. Vist l’èxit en el seu funcionament hem decidit ampliar les
proves de l’ús d’aquesta nova aplicació indicada en el quadre que trobareu a
continuació.
En aquest enllaç trobareu una breu descripció del funcionament d’aquesta
aplicació.
Podran fer servir aquesta aplicació els següents àrbitres, en funció de la
categoria i l’RT:
RRTT
CATEGORIA
BARCELONA i MANRESA
ARBITRES CABQ
----TARRAGONA
ARBITRES CABQ
ARBITRES EABQ
LLEIDA*
ARBITRES COPA + 1a CATEG
----GIRONA*
ARBITRES COPA + 1a CATEG
---RECORDEU QUE ELS ÀRBITRES DE LLEIDA I GIRONA HEU DE DONAR TOTS ELS RESULTATS
SIGUI QUINA SIGUI LA CATEGORIA DEL PARTIT REALITZAT

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.
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.
De totes maneres, tot aquest nou sistema, no SERVEIX DE RES, si els àrbitres
no doneu els resultats de forma ràpida. Per exemple, al finalitzar el partit, abans
de dutxar-vos, o quan esteu amb els auxiliars de taula, ja podeu introduir els

resultats, i d’aquesta manera oblidar-vos del tema, excepte que l’acta tingui
informe, en aquest cas només ens restarà lliurar-la a l’FCBQ abans del dilluns a
les 9 hores. Es tracta d’un bon sistema si l’ UTILITZEM BÉ !!!

3. Recollida de signatures
Com ja sabeu, tenim companys àrbitres que són sords. Com la resta d’àrbitres
requereixen el mateix procés de formació i avaluació que tots vosaltres. Sense
cap mena dubte, es troben amb una dificultat afegida per poder entendre les
xerrades i activitats tècniques que realitzem.
En poques setmanes ja ens trobem per sobre de les 200 signatures. Crec que
tots hauríem de signar i així poder arribar a més de 500.
Us animo a participar en aquesta acció.
Tots aquells que es vulguin afegir a aquesta acció, podreu deixar la vostra
signatura a favor d’aquesta acció en uns impresos que tindreu a la vostra
disposició al mostrador del Comitè.
Volem donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració.

4. Jugades a ÀrbitreTV
S’han afegit les següents jugades a ÀrbitreTV:
 Tècnica d’arbitratge senyalització 07.
 Faltes pantalles 06 i antiesportiva 15
 Control jugadors 03
 Auxiliars 24 08
Aquestes són les jugades comentades que apareixien al test voluntari número 2
de l’AVA.

5. Test voluntari 03
Ja podeu realitzar un nou test voluntari dins del curs documentació 1112 que
trobareu a l’Aula Virtual Arbitral.

6. Vinculacions Clubs o Equips
Tots aquells col·legiats que tinguin qualsevol lligam personal o sentimental amb
qualsevol persona d’un club o equip, i encara no ho hagin notificat, agrairíem que
ens ho féssiu saber el més aviat possible, per aquesta manera evitar possibles
problemes en els partits. El Comitè de Competició us pot sancionar amb una
falta greu.
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