NOTA INFORMATIVA 15 TEMP. 11-12
15 desembre 2011
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Entrega de resultats
Continua creixent el percentatge d’ús de la nova eina d’entrega de resultat
mitjançant l’Àrea Privada. La darrera setmana de competició el 75% dels
resultats es van entregar mitjançant aquesta aplicació. Volem felicitar-vos, i a la
vegada encoratjar-vos a fer-la servir.

2. Disponibilitat per realitzar tornejos
Durant les festes nadalenques s’organitzen tot un seguit de tornejos amistosos.
Es prega que tots aquells que tingueu disponibilitat per fer partits envieu un
mail a la vostra RT (en el cas de Barcelona a arbitres@basquetcatala.cat)
indicant els dies i horaris en els que podríeu ser designats.

3. Horari de Nadal
El Comitè i Escola d’àrbitres de l’FCBQ tindrà els següents horaris durant les
festes nadalenques:

Barcelona
23 desembre obert de 10 a 14 i de 16 a 18:00.
28, 29 i 30 de desembre, 2, 3, i 4 de gener obert de 10 a 14 i de 16:00 a
18:45.
Els dies 27 de desembre i 5 de gener l’FCBQ romandrà tancada.
La caixa romandrà tancada els dies 28, 29 i 30 amb motiu del tancament
comptable de l’any. Els dies 2,3 i 4 s’ha de realitzar l’inventari de material i
no es podrà vendre material.

R.T. Tarragona
23 desembre obert de 10 a 13:30 i de 16 a 19:00.
27, 28, 29 i 30 de desembre tancat
2,3,i 4, de gener obert de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:30.

R.T. LLeida
27, 28, 29 i 30 de desembre tancat
2, 3 i 4 de gener obert de 10:30 a 13:00 i de 17:00 a 20:30.
5 de gener tancat.

R.T. Girona
Horari normal i caixa oberta els dies 27,28,29 i 30 de desembre i 2,3 i 4
de gener.
5 de gener tancat.
A partir del 9 de gener es recupera l’horari habitual.

La propera jornada després de Nadal serà el cap de setmana del 14
i 15 de gener.

4. Recull de premsa sobre l’AVA
En aquest enllaç trobareu un resum d’articles publicats a diferents mitjans
escrits sobre l’AVA.

5. Documentació a Canal Àrbitre i ÀrbitreTV
Ja podeu consultar les següents jugades a ÀrbitreTV:
Violacions Peus 02
Faltes Rebot 06 i Antiesportiva 17
Control Jugadors 04 i Altres situacions 04
Amb aquests darrers talls de vídeo incorporats ÀrbitreTV disposa de 262 clips
que han rebut més de 130.000 visites. Felicitats a tots els que heu fet servir
aquesta eina.
A l’apartat de documentació podeu consultar el Manual de l’Auxiliar de Taula
actualitzat. Com a novetat al capítol corresponent a aparells electrònics
trobareu una descripció del marcador del Palau Blaugrana, de l’Instant Replay i
de l’acta digital.

6. Xerrada sobre psicologia i arbitratge.
Dins de les activitats organitzades pel grup de treball de psicologia aplicada a
l’esport, s’organitza una taula rodona sobre “influència psicològica dels mitjans
de comunicació esportius”.
Aquesta taula rodona tindrà lloc el dia 16 de desembre les 17:00 a la sala
d’actes del COPC al carrer Rocafort 129.
En participaran els periodistes Lluis Canut, Siro Lòpez, Antonio Esteva i Lluis
Mascaró moderats pels psicòleg esportiu Oliver Martinez.
Tots aquells que desitgeu participar esteu convidats a assistir.

7. Canvi d’horaris al seminari de cronometrador
Per motius organitzatius la classe del seminari de cronometrador del divendres
dia 16 de desembre ha estat traslladada al dilluns dia 19.
Disculpeu les molèsties.
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