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16 febrer 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Avisos diversos
Les darreres setmanes estem insistint a fer un sèrie d’avisos sobre el reiterat
incompliment que un petit grup d’àrbitres fan de les normes administratives.
Lamentablement sembla que aquests avisos no aconsegueixen els efectes
desitjats.
Tot i que el 95 % dels membres del col·lectiu realitzen totes aquestes tasques
de forma correcta, el 5% restant ocasionen un elevat número de problemes de
gestió que afecten al bon funcionament del CA-EABQ.
Com a mostra, cada setmana ens trobem una sèrie de companys que:
1. S’equivoquen a la data, dia o hora del partit.
2. En el cas dels àrbitres de partits d’arbitratge doble, no es posen en
contacte amb el company.
3. Retornen partits després del dijous sense motius justificats (dinars,
estudis, festes, problemes personals no justificats...)
4. Arriben tard als partits.
5. No entreguen els resultats en la forma i termini requerits.
6. No confirmen la rebuda de les designacions per fax.
7. No recullen o descarreguen les designacions en els terminis establerts, i
no ho comuniquen.
...
Com ja hem avisat, tothom que incompleixi aquestes normes veurà alterada o
interrompuda la seva freqüència de designacions durant un temps. No podem
permetre que les males actuacions d’una minoria, afectin el treball administratiu
del CA-EABQ.

2. Horari Comitè d’Àrbitres (Barcelona)
Avui, 16 de febrer, la caixa del Comitè d’Àrbitres a Barcelona romandrà tancada
entre les 14:00 i les 15:00 hores. El Comitè restarà obert en aquest horari.

3. Documentació a Canal àrbitre
Ja podeu consultar el comunicat número 8 on es fa un breu resum dels
objectius a treballar a les diferents categories.
Han estat penjades a ÀrbitreTV les següents jugades:




Faltes: Verticalitat 03, Joc sense pilota 04 i Càrrega 07
Control de partit: Desqualificants 01
Tècnica d’àrbitratge: Col·laboració 13

4. Manual de Normes Internes del CA-EABQ
A la Junta Directiva de l’FCBQ, celebrada el passat 13 de febrer de 2012,va
prendre la decisió d’aprovar el Manual de Normes Internes del Comitè i Escola
d’Àrbitres.
Amb aquesta aprovació, aquest document passa a estar vigent. En aquest
capítol resten recollits els diferents aspectes que regeixen totes les normatives
del CA-EABQ a nivell de renovació, ascensos de categories, designacions...
Us convido a consultar aquest document, per tal de tenir present tota aquesta
normativa i evitar possibles problemes per desconeixement del mateix.

5. Pilotatge del sistema de descàrrega
designacions mitjançant l’Àrea Privada.

de

Tal i com recordareu, a l’Stage celebrat al CAR de Sant Cugat, vam prendre el
compromís que durant aquesta temporada els àrbitres d’EABQ podrien
descarregar-se les designacions i els rebuts a través de l’Àrea Privada del
Canal Àrbitre.
Després d’un període inicial de proves, aquesta setmana es posarà en marxa
un pilotatge d’aquest sistema que afectarà únicament als àrbitres de

primera categoria d’EABQ de Barcelona i als àrbitres d’EABQ
de l’RT de Girona.
Aquests àrbitres hauran de recollir les designacions de la mateixa
forma que ho feien fins ara, i a més hauran de descarregar aquestes
designacions per l’Àrea Privada per tal de comprovar el correcte funcionament
del sistema.
Properament aquest sistema s’aplicarà a tots els àrbitres de l’EABQ, incloses
les RRTT.
Aquest projecte, juntament amb d’altres aplicacions que ja estan en
funcionament o en fase de desenvolupament, s’ha realitzat en col·laboració
entre CA-EABQ i el departament d’informàtica de l’FCBQ.

6. Programa EPA
El CA-EABQ està desenvolupant el Programa EPA, Entrenament Personal
Arbitral. Es tracta d’un programa innovador, que permetrà als àrbitres d’Escola i
Comitè “contractar” els serveis de tècnics arbitrals del CA-EABQ per actuar
com a entrenadors personals, i realitzar un treball tècnic específic amb l’àrbitre
que vulgui rebre aquest servei.
Properament rebreu més informació sobre el funcionament d’aquest servei.

7. Presència del CABQ a la Copa del Rei i la
Minicopa.
Paral·lelament a la Copa del Rei es disputa la Minicopa, un torneig on
participen els equips de categoria infantil dels clubs que disputen la Copa. El
CABQ aprofitarà la disputa d’aquest torneig per realitzar un intens treball tècnic
amb un grup d’àrbitres seleccionats a tal efecte. En aquesta notícia trobareu
més informació.

8. Llistes d’àrbitres i auxiliars de taula.
Ja podeu consultar les llistes d’Àrbitres de Comitè i Escola i d’Auxiliars de Taula
amb els canvis decidits a les reunions de l’Àrea Tècnica realitzades durant el
mes de gener.
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