NOTA INFORMATIVA núm 4 TEMP. 12-13
27 SETEMBRE 2012
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Llicències
Aquesta setmana s’inicien les competicions de
promoció, i és possible que amb l’augment de
volum a la tramitació de les llicències, sorgeixin
algunes incidències. Per aquest motiu en alguns
casos els equips restaran autoritzats a presentar
Autoritzacions Provisionals expedides per l’FCBQ,
que hauran de ser acompanyades d’un document
que permeti la identificació dels esportistes. Sigueu
flexibles a l’hora d’autoritzar la documentació que
permeti la identificació (dni caducat, llicències de
temporades anteriors, fotocòpies de documents,
etc.).
En aquest link trobareu la circular núm. 7 de
l’FCBQ al respecte.
En qualsevol cas si un equip no presenta cap tipus
de document federatiu (llicències o autorització
provisional, ja sigui telemàtic o manual) els
jugadors no podran ser inscrits a l’acta de joc.
Si els jugadors, entrenadors, acompanyants...
s’identifiquen mitjançant autorització provisional i
document acreditatiu, podran ser inscrits a l’acta de
joc i jugar, però NO HAURAN DE SIGNAR AL
DORS DE L’ACTA.
RECORDEU QUE EN CAP CAS HA D’HAVER-HI
SIGNATURES AL DORS DE L’ACTA. Únicament
en el cas que un cop un jugador presenti un
document identificatiu tingueu dubtes sobre la seva
identitat.
Aquests dos quadres mostren els formats d’autoritzacions provisionals
telemàtics i manuals.

2. Reunió Entrenadors - Àrbitres
El proper dilluns 1 d’octubre a les 19:00 hores tindrà lloc la primera de les
Reunions entre Entrenadors i Àrbitres que es realitzaran aquesta temporada.
En aquesta ocasió la Reunió tindrà lloc a la SALA D'ACTES DEL CENTRE
CULTURAL UNNIM DE TERRASSA (Rambla d’Egara, 340), amb motiu de la
nominació de Terrassa com Ciutat del Bàsquet.

Es tracta d’una reunió obligatòria per a tots els Àrbitres de Copa Catalunya i
Primera Catalana. La resta d’Àrbitres de Comitè i Escola i els Auxiliars de Taula
també resteu convidats a participar-hi. No s’ha de confirmar l’assistència.
En aquest enllaç trobareu més informació sobre com arribar i com aparcar.
Properament rebreu més informació de les dates previstes per les proves
físiques.

3. Seminari per a Àrbitres d’EABQ i Presentació de
la temporada a Lleida.
En aquest enllaç trobareu la informació sobre el Seminari per a Àrbitres d’EABQ

realitzat aquest dissabte a Barcelona, i sobre la presentació de la temporada a
Lleida. També podeu accedir al contingut de les xerrades realitzades.

4. Incidències previstes pel cap de setmana.
Durant el cap de setmana és realitzaran diversos actes i proves atlètiques que poden
afectar la circulació:




Challenge Barcelona Maresme: el diumenge dia 30 es disputa la Triathlon
Barcelona Maresme, que comportarà talls de trànsit a la NII entre Montgat i
Pineda.
Mitja Marató Sant Cugat del Vallès: el diumenge dia 30 també es disputa
aquesta prova atlètica. L’UESC ens avisa de les dificultats per aparcar i
accedir-hi a les seves instal·lacions.
Festa del Cel: el mateix diumenge 30 pel matí es celebra la Festa del Cel com
a part de les festes de la Mercè. El trànsit a la Ronda del Litoral i a la zona de
la Vila Olímpica es pot veure afectat.

Finalment teniu en compte que a partir del dia 1 d’octubre la Xarxa d’Autobús de
Barcelona patirà una profunda reestructuració. En aquesta web trobareu més
informació sobre les noves línies d’autobús: http://www.novaxarxabus.bcn.cat/

5. Partits del CEEB els divendres
Aquells que esteu interessats a xiular partits de les competicions del Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) els divendres, esteu convocats a una reunió a la
sala d’actes de l’FCBQ (Rambla Guipúscoa,27) el proper dimarts dia 2 d’octubre a les
19:00 hores.
En aquesta reunió s’informarà del protocol a seguir per ser designats en els partits
organitzats pel CEEB
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