NOTA INFORMATIVA 13 TEMP. 11-12
25 de Novembre de 2011
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Recollida d’aliments
Volem transmetre l’agraïment, tant de part de l’FCBQ com de Caritas, a tots
aquells que han col·laborat a la campanya de recollida d’aliments que estem
duent a terme. Recordeu que aquells que desitgeu col·laborar podeu fer les
vostres aportacions fins al dia 26 de novembre. Trobareu més informació
clicant aquí.

2. Enviament de resultats a través de l’Àrea Privada
Ja hem superat la segona setmana de funcionament de l’aplicació d’entrega de
resultats mitjançant l’Àrea Privada. D’un total de 1881 partits que es van
disputar la passada jornada, el resultat de 1087 es va comunicar mitjançant
aquesta aplicació. Això representa un 57% del total dels resultats. En aquesta
ocasió m’agradaria felicitar especialment als àrbitres de l’RT de Tarragona, ja
que el percentatge d’utilització d’aquesta eina s’ha apropat al 80% del total de
resultats.
Tot i que el resultat del funcionament de la nova eina és prou satisfactori, volem
tornar a insistir en l’utilització d’aquesta eina. Recomanem que
independentment de que entregueu l’acta, en la forma i termini establerts,
doneu el resultat mitjançant l’Àrea Privada, ja que d’aquesta manera es
contribueix a millorar el servei ofert per la pàgina web.
Igualment volem demanar que els resultats dels partits de Comitè,
especialment a les categories de Copa Catalunya i Primera Catalana, els
entregueu a través de l’Àrea el mateix dia del partit. No pot ser que pàgines
webs no oficials disposin dels resultats abans que la pàgina de l’FCBQ.

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

 Preguntes més habituals
El document preguntes més habituals ha estat actualitzat. Entre d’altres
novetats podeu consultar preguntes sobre els nous reglaments de
Minibàsquet i Passarel·la.

 Vídeos a ÀrbitreTV
Ja podeu consultar els següents vídeos a ÀrbitreTV:
Violacions: Servei 06, Interposició 07 i Camp enrere 08
Faltes: joc sense pilota 02, acció contínua 05
Aquests vídeos corresponen a les respostes del test voluntari número 05

4. Jornades del 3/4 i del 10/11 de desembre

Els dies 3 i 4 de desembre hi haurà jornada tant d’Escola com de Comitè. Els
dies 10 i 11 no hi ha competició, únicament es disputaran tornejos i amistosos.
Aquells que desitgeu ser designats per dirigir partits, tant àrbitres com auxiliars
de taula, haureu d’enviar un mail amb la vostra disponibilitat per dirigir partits
entre els dies 6 i 11 al mail arbitres@basquetcatala.cat
Des del Comitè ens posarem en contacte amb tots aquells que tingueu partits
designats per aquelles dates.

5. Uniformitats EFA
A partir de l’1 de gener únicament seran vàlides les camises d’auxiliars de les
marques EFA o Austral. La camisa de la marca Munich deixa de ser oficial en
els partits on és obligatori portar camisa.

6. Seminari Cronometrador
Entre els dies 12 i 16 de desembre es realitzarà una nova edició del Seminari
de Cronometradors. Trobareu més informació clicant aquí.
Les places són limitades (35), i tindran prioritat per inscriure’s aquells auxiliars
proposats pels informadors i pel designador d’auxiliars de taula.

7. Recollida de llicències
Des del Comitè i Escola d’Àrbitres ens estem esforçant per facilitar-vos totes
les tasques. Progressivament hem introduït eines com el Canal Àrbitre, L’Àrea
Privada o l’Aula Virtual Arbitral que entre d’altres beneficis, han permès que
cada cop siguin menys les vegades que us heu de desplaçar a l’FCBQ.
En aquest sentit, en breu esperem poder iniciar el període de pilotatge de
l’enviament de designacions i rebuts mitjançant l’Àrea Privada, a tots els
àrbitres que xiulin partits on no hi hagi drets.
En els darrers dies, alguns de vosaltres heu rebut mails per tal que passéssiu
pel Comitè a recollir les llicències d’àrbitres o els tests de l’Stage. Puc arribar a
entendre la dificultat de venir al Comitè en un moment concret, però no que des
del mes de setembre alguns de vosaltres no us hagueu preocupat, durant tres
mesos, de venir en persona, o enviar a qualsevol conegut, a recollir aquests
documents.
No penso permetre el passotisme, i per aquest motiu aquells que no hagin
passat a recollir la llicència tindran desactivat el sistema de descàrrega de
partits mitjançant l’Àrea Privada, i no podran rebre els partits per fax fins que es
recullin els documents al Comitè.
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