NOTA INFORMATIVA 18 TEMP. 11-12
27 de gener de 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Test de regles a l’AVA
Com heu pogut comprovar hem patit una sèrie d’incidències a l’AVA durant la
realització dels tests de regles. Finalment hem pogut solucionar-los. Ens hem
posat en contacte, mitjançant un correu electrònic, amb tots aquells que vau
comunicar problemes durant la realització del test.
Per tal d’evitar que l’accés a la vegada de molta gent pugui causar problemes a
l’AVA, hem fixat unes dates de finalització de l’activitat en funció de les vostres
categories:




Àrbitres de Comitè: poden realitzar el test fins el dissabte 28 de gener
a les 16:00 hores.
Auxiliars de taula: poden realitzar el test fins el dimarts 31 de gener a
les 24:00 hores
Àrbitres d’Escola: poden realitzar el test fins el dissabte 6 de febrer a
les 24:00 hores.

Properament us informarem de les dates per realitzar un vídeotest a través de
l’AVA. Disculpeu les molèsties ocasionades.

2. Reunions d’informadors
Ja s’han dut a terme les reunions d’informadors, de mitja temporada tant
d’àrbitres de Comitè i Escola com d’Auxiliars de taula. Properament es
comunicaran les decisions preses en aquestes reunions.

3. Proves físiques
En aquest enllaç podeu consultar els horaris de les proves físiques. A mida que
disposem de les dates restants les comunicarem.

4. Documentació als partits
A les reunions d’informadors s’ha comentat el fet que molts àrbitres i auxiliars
de taula en comptes de portar la documentació en paper, la porten en aparells
electrònics. Crec que el futur passa per portar tots els documents en format
digital, tanmateix, aquests s’han de portar descarregats a l’aparell. No es
correcte connectar-se a internet per consultar la documentació.
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