NOTA INFORMATIVA 19 TEMP. 11-12
02 febrer 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Test de regles a l’AVA
Un cop finalitzat el termini per la realització del test per Àrbitres de Comitè i
Auxiliars de Taula, tots aquells que han fet el test podeu consultar la correcció
del mateix clicant sobre el mateix enllaç en el que vau realitzar el test.
Els àrbitres d’Escola podeu realitzar el test fins el dissabte 6 de febrer a les
24:00 hores.
Moltes felicitats als més de 1300 àrbitres i auxiliars que de fins aquest moment
havien fet el test. Esperem que la valoració d’aquesta activitat sigui positiva per
a tots vosaltres tot i els problemes tècnics que hem patit.
Properament realitzarem altres activitats mitjançant l’AVA.

2. Proves físiques
En aquest enllaç podeu consultar els horaris de les proves físiques que s’estan
duent a terme durant aquests dies. Recordeu que són obligatòries per a tots els
àrbitres de Comitè i opcionals per als àrbitres de Primera Categoria d’EABQ.

3. Talls de trànsit
Amb motiu de la disputa de la Mitja Marató de Granollers, aquest diumenge 5
de febrer, entre les 10:30 i les 14:30 la carretera N-152 i els principals carrers
de Granollers, Les Franqueses i La Garriga restaran tancades a la circulació.
Trobareu més informació en aquest enllaç.
Preguem a tots aquells que sigueu designats per fer partits a la zona del Vallès
Occidental tingueu present aquest fet per preveure els desplaçaments als
partits.

4. Confusions a les dates dels partits
A les darreres jornades s’han produït algunes no presentacions, tant d’àrbitres
com d’auxiliars de taula, per haver confós la data del dia del partit. Preguem un
cop rebeu o descarregueu les designacions comproveu les dates, hores i
adreces per tal d’evitar problemes als partits.

5. Previsió meteorològica
Les previsions meteorològiques apunten que aquest cap de setmana Catalunya
patirà una onada de fred polar amb possibilitats de pluja i neu.
Tingueu en compte aquest fet en el cas que hagueu de realitzar desplaçaments
dissabte o diumenge.
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