NOTA INFORMATIVA 20 TEMP. 11-12
010 febrer 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Previsió meteorològica
Novament, les previsions meteorològiques apunten que aquest cap de setmana
Catalunya patirà una altra 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. En aquest enllaç torbareu informació en directe sobre
l’estat de les carreteres: http://mct.gencat.cat/
Excepcionalment i amb motiu de l’onada de fred polar i la baixada de
temperatures previstes per aquest cap de setmana, es permetrà als jugadors
jugar amb roba per sota de l’equipament oficial de joc, independentment que
sigui o no del color de la samarreta de joc.
En el cas d’àrbitres que dirigeixin partits a pistes exterior resteu autoritzats a
xiular amb la jaqueta oficial del CA-EABQ.

2. Recollida i confirmació de les designacions
(Barcelona)
Cada setmana es produeixen nombroses incidències a l’hora de recollir,
descarregar o confirmar la rebuda de les designacions. Sovint el personal
administratiu del CA-EABQ dedica una part de la jornada del divendres a trucar
a àrbitres i auxiliars de taula que no han recollit, descarregat o confirmat la
rebuda de les designacions. Fins i tot en molts casos ens trobem amb àrbitres i
auxiliars que rebutgen les designacions el mateix divendres.
Recordeu que la normativa és la següent:
Recollida de partits: cal realitzar-la el dijous entre les 10 i les 20 hores. En cas
de no poder recollir-les es podrà fer durant el divendres sempre que aviseu
prèviament.
Enviament de partits per fax: cal confirmar la rebuda dels partits abans del
divendres a les 12:00.
Descàrrega de partits a l’Àrea Privada: cal descarregar els partits abans de
les 12:00 hores del divendres.

Si teniu problemes per poder complir amb aquests horaris, cal
que ho comuniqueu al Comitè abans de les 12:00 hores del
divendres. En cas contrari les designacions us seran retirades i
no tornareu a ser designats fins que parleu personalment amb
el Director Tècnic per donar una explicació dels fets.

3. Incidències del cap de setmana passat
No m’agradaria deixar passar l’oportunitat de felicitar-vos a tots pel vostre
comportament la passada setmana. Durant tot el cap de setmana es van donar
condicions climatològiques complicades, que van provocar que alguns equips i
àrbitres no poguessin desplaçar-se als partits. Moltes gràcies per la paciència
mostrada i per l’esforç que vau dedicar a intentar solventar tots els problemes
que es van presentar.
Tot i això, vull tornar a insistir en que repasseu les designacions amb cura. Una
setmana després d’haver avisat sobre aquest aspecte, alguns àrbitres i
auxiliars de taula han tornat a presentar-se als partits en dies equivocats.
Consulteu l’Àrea Privada, les designacions, parleu amb els companys... Cada
vegada teniu més informació per poder evitar aquests tipus d’errades.

4. Nous documents al Canal Àrbitre
El comunicat número 7 d’aquesta temporada ja està penjat a l’apartat de
documentació del Canal Àrbitre. Es tracta d’un balanç de la temporada realitzat
a partir dels comentaris rebuts dels Coordinadors de categories.
També s’han posat noves jugades a ÀrbitreTV:
Tècnica d’arbitratge: Senyalització 08
Falta: Antiesportiva 18
Control de partit: Empatia 00 i 01
Violacions: Serveis 07

5. Balanç del test de regles a l’AVA
Un cop finalitzat el termini de realització del test de regles a l’AVA, és hora de
fer balanç de la realització de l’activitat.
Primer de tot agrair la seva participació als més de 1400 àrbitres i auxiliars de
taula que han realitzat el test. En aquest enllaç trobareu un resum de dades
estadístiques sobre el test.
Podeu consultar la correcció del test, clicant sobre el mateix que vau fer servir
per realitzar-lo. També disposeu de l’opció de visualitzar els arguments de cada
pregunta.

6. Recordatori de normes administratives
Recordeu que cal entregar els resultats en les formes i terminis establerts. Us
volem demanar un esforç als àrbitres dels partits de categories de Copa
Catalunya i Primera Catalana, perquè sempre que sigui possible, faciliteu els
resultats el mateix dia del partit.

Igualment cal recordar que les actes de joc originals dels partits han d’arribar
SEMPRE a l’FCBQ. En cas de tenir informe al dors cal que estiguin a la bústia
de l’FCBQ (o escanejades via mail o enviades per fax) abans del dilluns
posterior a la disputa del partit a les 10:00 hores.
En cas de que les actes no tinguin informe al dors, cal que arribin a l’FCBQ en
un termini raonable de temps (durant la setmana posterior a la disputa del
partit).
Per una altra banda recordeu que cal estar al dia de pagament de drets. Si us
plau aboneu els drets corresponents al mes de gener el més aviat possible.

7. Àrbitres interessats a dirigir partits del Ceeb els
divendres per la tarda.
Com ja sabeu, dins del conveni de col·laboració existent entre el Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona, els àrbitres del CA-EABQ xiulen partits de la
competició del CEEB els divendres per la tarda.
El proper dijous 16 de febrer a les 19:00 hores es realitzarà una reunió
informativa per a tots aquells àrbitres interessats a dirigir partits d’aquesta
competició. Si us plau, confirmeu l’assistència a la reunió.

8. Equipament
L’article 4.4 defineix els tipus de proteccions que poden portar els jugadors. Als
partits organitzats per l’FCBQ es permetrà dur qualsevol de les proteccions i
complements recollits en aquest article, sigui quin sigui el color dels mateixos,
encara que no coincideixi amb el color de l’uniforme de joc.
Cal ser tolerants amb l’ús de proteccions, genolleres, colzeres... sempre que no
disposin de peces metàl·liques sense protecció, o que puguin ser perilloses per
la resta de jugadors.

9. Entrades per la Copa del Rei
ACB i FCBQ han arribat a un acord per tal d’apropar la Copa del Rei 2012, que
es disputarà del 16 al 19 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona, a tota la
gent vinculada al Bàsquet Català.
Fruit d’aquest acord, el web de l’FCBQ dóna l’oportunitat a tots els vinculats al
Bàsquet Català i de forma exclusiva, de fer-se amb entrades d’un dia per a la
Copa del Rei 2012.
Els interessats en viure en directe la Copa del Rei 2012 al Palau Sant Jordi,
tindran l’oportunitat des d’ara mateix de comprar entrades d'un dia a través del
següent enllaç: https://tickets.acb.com/index.php?referer=cmVmZXJlcl8z

En el vostre cas cal que en omplir el qüestionari indiqueu que no pertanyeu a
cap dels equips participants, i a l’apartat on demana que valideu l’equip o club
esportiu al que pertanyeu heu de posar: arbitro FCBQ.
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