NOTA INFORMATIVA 16 TEMP. 11-12
12 de gener de 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Felicitacions
Aquests dies de Nada, tant el President com el Secretari i com jo mateix hem
pogut assistir en directe a alguns dels tornejos que s’han realitzat a la província
de Barcelona: Molinet, Hospitalet, Esplugues, Les Franqueses, Pineda,
Badalona.
Es tracta de tornejos de diferents nivells, xiulats per àrbitres de distintes
categories, i puc dir, tant pel que he pogut veure personalment, com pel que
m’han fet arribar els diferents informadors presents i els organitzadors dels
tornejos, que estem més que satisfets de les vostres actuacions, tant a nivell
tècnic com humà, com de la vostra dedicació, puntualitat i presència (llevat
d’algun cas puntual).
Us volem fer arribar les nostres felicitacions a tots aquells que heu dirigit partits
en aquests tornejos.

2. Canvis de responsabilitat del personal
professional del Comitè – Escola d’àrbitres.
A partir de la propera setmana es canviaran les responsabilitats professionals
dels següents membres del personal:
 Santiago Làinez: designador d’àrbitres (excepte els partits de les
competicions de Copa Catalunya Masculina-Femenina i Primera
Catalana Masculina que seran designats pel Jordi Anguera).
 Marta Onna: designadora d’auxiliars de taula (excepte els partits de la
Lliga ACB que seran designats pel Jordi Anguera).
 Verònica Navarro: Responsable de caixa.
Aquests canvis s’han aplicat degut a la política de rotació del personal i dels
ajustaments derivats de les noves aplicacions informàtiques.

3. Uniformitat
Es recorda que des de l’1 de gener d’aquest any els auxiliars de taula hauran
de dur camisa de marca Efa o Austral als partits on sigui requerit anar
uniformat. La camisa de la marca Munich deixa de ser oficial.
Els àrbitres només podran fer servir xiulets de colors gris, negre o blau amb
corda negra o gris. La resta de colors no estan permesos.

Es recorda que resta totalment prohibit dirigir partits amb uniformes d’altres
federacions autonòmiques o estatals. En el cas dels àrbitres o ex-àrbitres de la
FEB no podran dur els pantalons de la marca Li-Ning.
L’incompliment d’aquestes normes comportarà que els infractors vegin alterada
la freqüència de designacions.

4. Nous àrbitres i auxiliars de taula.
Durant aquest Nadal s’han realitzat cursets d’àrbitres i auxiliars de taula a
Barcelona.
En el cas del curset d’àrbitres l’han superat 61 alumnes. Alguns d’ells
començaran a dirigir partits a partir del cap de setmana del 24 i 25 de gener.
Els primers partits els dirigiran en companyia de tutors, que supervisaran les
seves primeres actuacions. Aquest cap de setmana assistiran en companyia de
professors de regles a visionar un partit en directe.
Pel que fa al curset d’auxiliars de taula, 40 nous alumnes han superat el curset,
i seran designats per realitzar el partit de prova durant aquest cap de setmana.
Us demanem màxima col·laboració a tots aquells que sigueu designats per
partits amb auxiliars en partit de prova per tal de facilitar l’adaptació a la tasca
als nous companys.

5. Activitats tècniques
Properament comunicarem les dates del test de regles i de les proves físiques
que es realitzaran durant el mes de gener.
En el cas del test de regles, es realitzarà mitjançant l’Aula Virtual Arbitral. Es
tractarà d’un test de 50 preguntes, amb resposta verdader o fals. Disposareu
d’un temps limitat per tal de contestar el test, i s’indicaran unes dates en les
que caldrà fer-lo.
Per tal d’aprovar el test no es podran fallar més de 16 preguntes, el que equival
a una nota d’un 6,8.

6. Documentació a Canal Àrbitre
A l’apartat de documentació del Canal Àrbitre ja podeu trobar les versions
actualitzades dels següents capítols del Manual:
2.1. Normes internes
3.2. Annex de tècnica de l’arbitratge de l’FCBQ.
En el cas del manual de Normes internes resta pendent d’aprovació per part de
la Junta Directiva de l’FCBQ que es durà a terme el dia 27 de gener.
Aquesta setmana s’han incorporat les següents jugades a ÀrbitreTV:
 Faltes: Contacte legal 06, Joc sense pilota 03
 Violacions: Passes 17,

 Control: banquetes 07
 Tècnica: cap 07

7. Partits de minibàsquet i passarel·la
Hem detectat que sovint els partits disputats amb reglaments de minibàsquet i
passarel·la es retarden, no per motiu del joc, sinó pel retard que es produeix en
els intervals de joc.
Recordeu que s’ha d’agilitzar aquest procés. En cap cas els intervals són un
minut de temps mort. El reglament aclareix que es tracta d’un període de temps
en els que els entrenadors han de donar i signar les sortides del següent
període i que en cap cas és un minut.
No espereu a que es produeixi el salt entre dos d’inici de períodes per
reclamar la signatura i les sortides per part de l’entrenador. Un cop en finalitzi
un demaneu immediatament les sortides i signatura del següent.
Joan Carles Mitjana
Director Tècnic CABQ-EABQ de l'FCBQ
Rambla Guipúscoa,27 Barcelona
Telf: 933966610 Fax: 933237760
E-mail: ecab@basquetcatala.cat

