NOTA INFORMATIVA 27 TEMP. 11-12
29 març 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Horari Comitè durant aquesta Setmana Santa
Donat que el cap de setmana 6-7 d’abril no hi ha competició per la celebració
de la festivitat de Setmana Santa, la setmana vinent, el Comitè d’Àrbitres i l’
FCBQ restarà obert de dilluns a dimecres en horari de 10 a 14 hores i de 16
a 19 hores.

2. Festes (Àrbitres i Auxiliars de Taula de Barcelona)
Tots aquells que necessiteu demanar festa pel cap de setmana 14-15 d’Abril,
agrairíem que ho féssiu arribar el més aviat possible a través dels mails dels
designadors,dsg.arbitres@basquetcatala.cat i dsg.auxiliars@basquetcatala.cat,
i d’aquesta manera facilitar la confecció de les designacions.
No cal que envieu els correus per duplicat o triplicat a altres direccions de mail,
només en cas de no rebre la corresponent confirmació de recepció, cal que us
poseu en contacte amb el Comitè.

3. Avisos diversos
Les darreres setmanes, hem estat insistint 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 elevant número de problemes de
gestió que afecten el bon funcionament i la bona imatge del CA-EABQ.
Com a mostra, cada setmana ens trobem una sèrie de companys que:
- S’equivoquen a la data, dia o hora del partit .
- En el cas dels àrbitres de partits d’arbitratges doble, no es posen en
contacte amb el company.
- En cas dels auxiliars, trobem errades en els resultats, sumatoris dels
parcials, noms dels equips.....
- Es retornen partits després del dijous sense motius justificats (dinars,
estudis, festes, problemes personals no justificats...)
- Arriben tard als partits.
- No entreguen els resultats en la forma i termini requerits
- No confirmen la rebuda de les designacions per fax.
- No recullen o descarreguen les designacions en els terminis establerts, i
no ho comuniquen.
No podem permetre que les males actuacions d’una minoria, afectin el treball
administratiu del CA-EABQ. Es una manca de compromís massa elevada.
Fins ara, tots aquells que han incomplert aquestes normes, ha vist alterada o
interrompuda la seva freqüència de designacions durant dues setmanes. De
continuar en aquesta línea, les persones que es reiterin en incomplir les
normes administratives, es veuran afectades doblement.

4. Novetats a Canal Àrbitre i a l’AVA.
Han estat incorporades noves jugades a Canal Àrbitre. Es tracta de les jugades
que conformaven el vídeotest per Auxiliars de Taula, que trobareu amb la seva
corresponent solució comentada.
Faltes: acció continua 06
Auxiliars de taula: Vint-i-quatre segons 01,09,10 i 11
Temps morts 01 i 02
Substitucions 02 i 04
Violacions: Tirs lliures 05

5. Vídeo test
Un cop finalitzat el termini per realitzar el vídeo test, podem afirmar que el
resultat del mateix es prou satisfactori. L’índex de participació ha estat superior
al de la mateixa activitat realitzada de forma presencial.
En el mateix enllaç on vau realitzar el test podeu accedir a la correcció del
mateix.
Dins del curs Doc1112 podeu trobar els tests d’àrbitres i d’auxiliars de taula per
poder fer-los com activitats voluntàries.
Tots aquells que no hagin realitzat el test, no seran designats per realitzar
partits de la seva categoria durant dues setmanes.

6. Xerrada entrenadors-àrbitres
El dia 27 va tenir lloc una nova trobada entre àrbitres i entrenadors, on l’Aito
García Reneses i en Joan Carles Mitjana van oferir el seu punt de vista sobre
possibles innovacions a les regles, i la seva influència al joc.
Vull agrair la presència de tots els assistents, especialment d’aquells que van
contribuir amb les seves aportacions a fer molt interessant la part de precs i
preguntes.
En aquest enllaç trobareu més informació.
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