NOTA INFORMATIVA 25 TEMP. 11-12
15 març 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Vídeo test
Un cop finalitzat el termini per realitzar el Vídeo test per a àrbitres de Comitè,
l’activitat continua oberta fins el dia 20 de març per als àrbitres d’EABQ. En
aquest enllaç trobareu més informació. Recordeu que els Auxiliars de Taula
hauran de realtizar el test entre els dies 21 i 27 de març.
Si teniu alguna incidència en el moment de realitzar el vídeo test caldrà que ho
comuniqueu mitjançant un mail a ecab@basquetcatala.cat
Recordeu que es tracta d’una activitat obligatòria per a tots els àrbitres i
auxiliars, i que no s’acceptaran justificants per aquesta activitat. Un cop
finalitzat el termini per realitzar l’activitat, aquesta no es podrà fer.
Per finalitzar, teniu en compte, que si us demana un usuari i una contrasenya
per accedir a l’AVA, heu d’introduir els mateixos que per entrar a l’Àrea Privada.

2. Descàrrega de designacions mitjançant l’Àrea
Privada a l’RT de Girona
El sistema de descàrrega de designacions a través de l’Àrea Privada per
àrbitres d’EABQ entra en funcionament de forma definitiva a L’RT de Girona. A
partir d’aquesta setmana els àrbitres d’Escola han de descarregar les
designacions i els rebuts des de la seva Àrea Privada. A partir d’aquest
moment ja no han de recollir les designacions a les oficines de l’FCBQ ni les
rebran per fax o mail com fins ara.
En aquest enllaç trobareu més informació al respecte.
Actualment està en funcionament aquest sistema per a tots els auxiliars de
taula, i per als àrbitres d’EABQ de Barcelona i Girona. D’aquesta manera,
complim amb la promesa realitzada a l’Stage del CAR de Sant Cugat.

3. Entrega d’actes
Tingueu present l’obligatorietat d’entregar les actes dels partits a l’FCBQ. Amb
l’aplicació del nou sistema de descàrrega dels partits, hem detectat que ha
disminuït considerablement la quantitat d’actes entregades en el termini
establert.
Cal que totes les actes arribin a l’FCBQ, si no setmanalment, al menys en un
termini raonable de temps. Les podeu fer arribar mitjançant correu ordinari, o
qualsevol altre mètode.

4. Adreces mail Barcelona
Una vegada més tornem a demanar que en enviar mails:
 Us identifiqueu posant el vostre nom, cognoms, número de llicència i
categoria.
 Envieu el mail a una única adreça.
 Si no rebeu confirmació, vol dir que el mail no s’ha rebut.
Les adreces a fer servir per àrbitres i auxiliars de Taula de Barcelona són les
següents:
arbitres@basquetcatala.cat
aspectes diversos del CA-EABQ.
ecab@basquetcatala.cat
aspectes diversos del CA-EABQ.
aspectes relacionats amb Canal Àrbitre i AVA.
adm.arbitres@basquetcatala.cat aspectes econòmics.
aspectes relacionats amb l’Àrea Privada.
dsg.arbitres@basquetcatala.cat festes d’àrbitres de Comitè i Escola
dsg.auxiliars@basquetcatala.cat festes d’auxiliars de taula
incidencies.partits@basquetcatala.cat únicament devolucions de partits o
incidències.
El mail d’incidències és l’únic mail del CA-EABQ operatiu durant el dia del
dissabte i el diumenge pel matí. Qualsevol incidència relacionada amb els
partits produïda durant el cap de setmana cal comunicar-la telefónicament.

5. Xerrada entrenadors - àrbitres
Recordeu que el proper dimarts 27 de març a les 19:00 tindrà lloc la segona
xerrada d’aquesta temporada entre àrbitres i entrenadors. Aquesta reunió tindrà
lloc a la Sala d’Actes de la Secretaria General de l’Esport al Carrer Sant Mateu
S/N d’Esplugues de Llobregat (Residència Blume). En aquest enllaç trobareu
més informació.
En aquesta ocasió s’ha habilitat un zona d’aparcament a l’esplanada contigua a
la pista d’Atletisme. L’accés cal realitzar-lo pel mateix carrer Sant Mateu, per la
porta següent a l’accés habitual.
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