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

1. Enviament de resultats a través de l’Àrea Privada
En primer lloc volia felicitar-vos. Hem d’estar satisfets de l’èxit de l’aplicació
de la nova eina d’enviament de resultats mitjançant l’Àrea Privada. Dels quasi
2000 partits que es van disputar el passat cap de setmana, 951, gairebé la
meitat, va ser enviat mitjançant aquesta nova eina. Volem agrair-vos l’èxit
d’aquesta nova iniciativa, que sense la vostra col·laboració no seria possible.
Aquest sistema permet realitzar una gestió de la pujada de resultats a la pàgina
web molt més eficient, per aquest motiu volem demanar-vos que intenteu
enviar els resultats quan finalitzin els partits, per poder actualitzar la pàgina web
de forma molt més ràpida.
Esperem que vist l’èxit del sistema, aquest cap de setmana, en properes
jornades augmenti el percentatge d’usuaris.
En relació a aquest punt no volia deixar de recordar l’obligatorietat d’entregar
les actes, independentment de que s’hagi donat el resultat. Cal recordar que els
originals de les actes s’han d’entregar a l’FCBQ, i en el cas que hi hagi informe
cal fer-ho abans del dilluns a les 9:00. En cas de no poder entregar l’acta
físicament podeu enviar-les a la vostra respectiva RT escanejada per correu
electrònic o per fax.
Per últim avisar que a partir d’aquest moment les diverses adreces de mail per
entregar resultats queden fora de servei. A través d’internet només es podran
enviar els resultats mitjançant la nova aplicació de l’Àrea Privada.

2. Obligacions i normes d’actuació
Lamentablement, després de les felicitacions, és el moment dels retrets. Des
del CABQ estem treballant per oferir tot una sèrie d’eines i documents, que
podem afirmar són un exemple dins del món del basquetbol.
És una veritable llàstima que no aprofiteu tots aquests recursos que posem a la
vostra disposició. Tot i que puc afirmar que estic prou satisfet de que una mitja
de gairebé 450 persones hagin realitzat els test voluntaris penjats a l’AVA,
encara hi ha un percentatge de gent que no consulta els documents, no
segueix les normatives, no participa a les activitats...
A continuació us exposo alguns exemples de comportaments, que de persistir,
els seus autors no tindran cabuda en el nostre Comitè-Escola

 Àrbitre de copa Catalunya
Arriba al camp 20 minuts abans del partit, va a un vestidor sense avisar
a ningú que està present i surt a pista quan resten 5 minuts per
començar el partit, mentre els seus companys intentaven localitzar-lo
mitjançant el seu telèfon i el d’urgències.

 Àrbitre de Primera Catalana

Arriba al partit tard, i en rebre els comentaris del company, que exercia
com a Consultor, li diu que aquesta tasca només és per als àrbitres
d’EABQ i no atén a les seves indicacions.

 Àrbitre de Segona Catalana
No pot quedar amb l’informador perquè el dia que van acordar per
comentar l’informe ha d’anar a la reunió de coordinadors a la seva RT ja
que desconeixia que podia anar a la reunió de coordinadors de
qualsevol altre RRTT, en aquest cas a Barcelona.
En canvi, trobem molts casos d’àrbitres que fan l’esforç de presentar-se
a totes les activitats, presentant-se en molts casos en RRTT diferents a
les seves.

 Àrbitre de Tercera Catalana
Té drets pendents d’abonar del mes de setembre, perquè són quantitats
poc importants. Comenta que no ha estat avisat que els drets s’han
d’abonar amb regularitat.

 Àrbitre EABQ
Un àrbitre de l’Escola tenia totes les actes des de que va començar a
xiular a casa, perquè un àrbitre de Comitè li havia dit que no calia
entregar-les a l’FCBQ si no tenien informe i ja havia donat el resultat.

 Auxiliar de Copa Catalunya
No assisteix a cap xerrada perquè el dia convocat per la seva categoria
treballava, i ningú li havia dit que podia presentar-se a les de qualsevol
altre categoria.

 Auxiliar de Primera Catalana
Quan va designat com a cronometrador no porta estris per fer
d’anotador, i diu que ell no ha d’actuar de cap altra funció que no sigui la
designada, tot i el requeriment de l’informador per fer-ho.

 Auxiliar de Segona Catalana
Alguns auxiliars de Segona Catalana diuen que no porten documentació
ja que en el curset no els hi havien comentat res en aquest sentit.
Aquests són només alguns exemples ocorreguts durant les darreres setmanes,
que no vull deixar d’esmentar com a exemples d’actuacions que no podem
permetre al nostre Comitè – Escola.
Al Canal Àrbitre i a l’AVA teniu tota la documentació i normativa a la vostra
disposició, i en cas de dubte podeu adreçar les vostres consultes a
ecab@basquetcatala.cat

3. Documentació a Canal Àrbitre
Continuant el procés d’actualització de documents a Canal Àrbitre ja podeu
consultar els següents documents:

 Regles malinterpretades
El document regles malinterpretades ha estat actualitzat i s’han inclòs
dues noves qüestions: Poden els àrbitres rectificar les seves decisions? I
el “traspies”.

Especial rellevància cobra l’apartat dedicat al “trapies”, un tema que
darrerament està aixecant força polèmica, i que amb aquest document
pretenem aclarir.

 Manual d’arbitratge doble de la FIBA
Aquest estiu la FIBA ha introduït alguns canvis en el seu Manual
d’arbitratge doble, ja podeu consultar la versió actualitzada clicant aquí.

 Vídeo a ÀrbitreTV
Ja podeu consultar els següents vídeos a ÀrbitreTV.
Violacions: Interposicions 06, Passes 16, Salt 05
Tècnica:
Col·laboració 06
Control:
Banqueta 06
Aquests vídeos corresponen a les respostes del test voluntari número
04.

 Test voluntari 05
Al curs documentació 1112 ja podeu trobar el test voluntari número 5.

4. Descomptes al Parking en Mataró
El Club Esportiu Valldemia-Maristes ens ha tramés informació de l’acord al que
ha arribat el Patronat Municipal d’Esports i l’empresa GINTRA, que gestiona
l’aparcament privat de l’Avinguda del Corregiment.
Mitjançant aquest acord els usuaris del Palau Municipal d’Esports Josep Mora i
del Poliesportiu i el camp de futbol de Valldemia (entre d’altres instal·lacions de
Mataró) gaudiran d’un 50 per cent de descompte al parking de l’avinguda del
Corregiment.
Per poder gaudir d’aquest descompte haureu de sol·licitar un tiquet de
descompte que us serà entregat pel conserge de la instal·lació o per un
responsable del club, en el cas de Valldemia heu de recollir-lo al bar del
poliesportiu.
En el moment de recollir el cotxe, introduïu primer el tiquet del pàrquing i a
continuació el tiquet de descompte, i aboneu el preu corresponent.

5. Uniformitats EFA
Ja disposem de samarretes, pantalons, jaquetes i camises d’auxiliars de totes
les mides de la marca EFA.

