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12 abril 2011
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Final de temporada
Ens apropem al final de temporada de totes les categories i nivells, i en aquest
moment us vull demanar un esforç extra per mantenir el nivell que heu mostrat
durant la temporada regular en entrar en aquesta fase decisiva. És important
que tots siguem partícips de la necessitat de mantenir aquest esforç fins el
darrer moment de cada partit o competició, sense relaxar-nos en cap moment.
Només actuant d’aquesta forma, podrem obtenir l’èxit desitjat a la nostra tasca.
Per dirigir aquests partits, i les fases de final de temporada, seran designats
aquells àrbitres i auxiliars de taula que no hagin rebut avisos tècnics o per
comportament durant la temporada. Precisem de la vostra capacitat de
lideratge, per poder controlar els partits, afrontant les possibles situacions de
conflictes que puguin sorgir amb determinació, però en cap cas podem ser
nosaltres l’origen d’aquestes situacions. En resum, hem d’afrontar però no
generar els problemes.
Tots els membres d’aquest Comitè: àrbitres de Comitè i Escola, Auxiliars de
Taula, Tècnics arbitrals, personal professional del CABQ... dins de la mesura
de les vostres possibilitats cal que oferiu el màxim de les vostres capacitats en
aquesta fase decisiva de la temporada.
Els equips es jugaran el treball desenvolupat durant tota la temporada en pocs
partits, i la imatge que quedarà del nostre col·lectiu serà la que oferim en
aquests partits. Hem de treballar per assolir el màxim rendiment, ja que les
nostres actuacions poden ser determinants a l’hora d’assolir ascensos o
descensos de categoria dels àrbitres i auxiliars de taula que sigueu designats.
Molta sort a tots!!

2. Cursa del Corte Inglés
Aquest diumenge dia 15 es disputarà la Cursa Popular del Corte Inglés a la
ciutat de Barcelona. En aquest enllaç podeu trobar més informació. Tingueu en
compte aquest fet a l’hora de preveure els vostres desplaçaments.

3. Novetats a Canal Àrbitre i a ÀrbitreTV
Ja podeu consultar un nou document a l’apartat de documentació del Canal
Àrbitre. Es tracta del Manual de Mecànica de l’Auxiliar de Taula. En aquest
capítol del Manual podeu trobar una descripció acurada de les tasques a
realitzar en taules amb dos i tres auxiliars. El capítol ha estat desenvolupat a
partir del Comunicat 5 d’aquesta temporada, on es tractava sobre aquest tema.
Amb aquest document donem per finalitzada l’actualització de documents per
aquesta temporada.

Han estat incorporades a ÀrbitreTV les següents jugades:
Control de partit: Banquetes 08
Faltes personals: Joc sense pilota 05, Acció contínua 08, Pantalles 07 i
Simulacions 09.

4. Programa EPA
Disposeu d’un enllaç al programa EPA a la pàgina principal de Canal Àrbitre.
Esperem que d’aquesta forma es faciliti l’accés a aquest servei.

5. Adreça de correu electrònic
El compte de correu electrònic adm.arbitres@basquetcatala.cat resta fora de
servei fins a nou avís.
No envieu mails a aquesta adreça.
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