NOTA INFORMATIVA 24 TEMP. 11-12
8 març 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Vídeo test
Durant aquesta setmana es posa en marxa el vídeotest que es realitza a través
de l’Aula Virtual Arbitral, tal i com vam anunciar al Canal Àrbitre.
En aquest enllaç trobareu més informació. Recordeu que els Àrbitres de Comitè
han de realitzar el vídeotest entre els dies 8 i 13 de març, els Àrbitres d’Escola
entre els dies 8 i 20 de març, i els Auxiliars de Taula entre els dies 21 i 27 de
març.
Durant la darrera setmana, el Departament d’informàtica de l’FCBQ, ha treballat
per millorar el funcionament de l’AVA. Esperem que no es repeteixin les
incidències que es van produir durant la realització del darrer test. Tot i això, si
teniu alguna incidència al moment de realitzar el vídeo test caldrà que ho
comuniqueu mitjançant un mail a ecab@basquetcatala.cat
Per últim, fer esment, que es tracta d’una activitat obligatòria per a tots els
àrbitres i auxiliars, i que no s’acceptaran justificants per aquesta activitat.

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

de

L’RT de Girona tornarà a realitzar aquesta setmana un pilotatge del sistema de
descàrrega de designacions. Recordeu que cal que els àrbitres rebin les
designacions de la forma habitual (recollint-les a les oficines de l’RT, mitjançant
fax...) i a més es descarreguin les designacions des de la seva Àrea Privada,
per tal de comprovar que les designacions siguin correctes.
En aquest enllaç trobareu més informació al respecte.

3. Clínic sobre passes a Girona
El dia 5 de març va tenir lloc a Fogars de la Selva un clínic sobre les passes.
En Joan Carles Mitjana i l’Alfred Julve van ser els conferenciants.
En Joan Carles Mitjana va explicar la teoria de la regla de passes. I Alfred Julve
va oferir una xerrada sobre com treballar les passes, acompanyada d’exercicis
per treballar als entrenaments, que van ser realitzats per jugadors i jugadores
del CB Sant Josep de Girona i del Uni Girona.
Vull agrair als àrbitres i entrenadors gironins la seva participació. També
m’agradaria fer constar el meu agraïment als àrbitres de Barcelona i de la
Delegació de Manresa que es van desplaçar fins a Girona per assistir a aquest
Clínic.

4. Incidències
A les darreres jornades s’estan repetint tota una sèrie d’incidències a nivell
administratiu: retards en arribades als camps, no recollida o descàrrega de
partits en els terminis establerts, devolució de partits, sol·licitud de festes fora
de termini...
Tots aquells que esteu incomplint amb les normes establertes, esteu patint
alteracions al vostre ritme de designació habitual. En alguns casos aquesta no
serà la única conseqüència d’aquestes incidències, ja que a final de temporada
es valorarà la continuïtat dins del nostre col·lectiu d’aquelles persones que amb
relativa freqüència hagin tingut aquest tipus d’incompliments de les normes.

5. Talls de trànsit a la zona de Montornès i la Roca
El proper diumenge 11 de marc de 9 a 13 hores hi hauran una sèrie de
carreteres tallades per la Mitja marató de Montornès la BV5001 de Montornès a
la Roca del Vallès.
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En aquesta ocasió trobareu les següents jugades:





Violacions: Camp enrere 09
Tècnica d’arbitratge: Col·laboració 14
Faltes: Simulació 06 i 07
Control de partit: Desqualificants 02

Les jugades corresponents a faltes i desqualificants fan referència a situacions
de simulacions, que van ser ben resoltes.

7. Àrbitres substituts.
Aquesta setmana els àrbitres substituts no surten a les designacions
descarregades des de l’Àrea Privada. Aquests són els designats:
 Dissabte 10 de març pel matí. Jose Luis Rodriguez (685182397) i
Joaquim Quintana (639348988).
 Dissabte 10 de març per la tarda: Guillem Villarò (609567857) i
Konstantin Mezentsev (656679803)
 Diumenge 11 de març: Bernat Subirats (617062603) i Martí Boix
(636907966)
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