NOTA INFORMATIVA 08 TEMP. 11-12
22 d’Octubre de 2011
Per a: tots els àrbitres i auxiliars de taula

1. Inauguració Aula Virtual Arbitral (AVA)
Aquesta setmana ha entrat en funcionament l’AVA. Es tracta d’una plataforma d’
educació on line en la qual podeu trobar tota la informació sobre el vostre
seguiment tècnic i sobre les valoracions de les activitats realitzades durant la
temporada, (proves físiques, tests, informes, assistència a xerrades....).En
resum, podreu mirar la “pel·lícula” que serveix al CABQ-EABQ per avaluar-vos.
Per accedir a l’AVA haureu d’entrar a la vostra Àrea Privada i clicar sobre la
pestanya Aula Virtual Arbitral. En aquest link trobareu una notícia on hi ha uns
breus manuals sobre l’AVA.
Durant aquesta setmana alguns de vosaltres heu rebut mails dient que teníeu un
informe a l’AVA, des d’aquest dimecres ja els podeu consultar. Per tal de
consultar aquests informes haureu d’accedir a la vostra categoria (dins dels
meus cursos) i clicar sobre el botó que posa llistat d’informes rebuts.
Cadascú de vosaltres podreu accedir a les categories a les que pertanyeu, on
trobareu les notes de l’Stage del Car de Sant Cugat, l’assistència a la xerrada
sobre noves regles, al seminari de l’EABQ i a la trobada entrenadors-àrbitres i la
valoració de les proves físiques. En cas de que trobeu alguna errada a les dades
introduïdes al sistema poseu-vos en contacte amb ecab@basquetcatala.cat
A més existeix un curs anomenat Documentació 1112 (DOC1112) on trobareu el
resum de totes les publicacions realitzades pel CABQ-EABQ durant la
temporada. En aquest curs a més trobareu puntualment activitats que podreu
realitzar de forma opcional, com ara un test que inclou jugades de vídeo, que ja
han realitzat 150 companys als que volem agrair la seva participació.
El sistema disposa de fotos de tots els usuaris, també fa servir la vostra adreça
mail per enviar informacions. En el cas de manca de foto, o foto incorrecta,
haureu d’enviar una foto escanejada en format jpg a l’adreça
ecab@basquetcatala.cat. Si la vostra adreça de mail no es correcta, si us plau
comuniqueu-lo a la mateixa adreça. El sistema no permet modificar les dades als
usuaris.
Hem preparat una sessió informativa on intentarem solucionar els possibles
dubtes que tingueu en relació a aquesta plataforma, que tindrà lloc a la sala
d’actes de l’FCBQ (Rambla Guipúscoa 27, primera planta) el divendres 28
d’octubre a les 19:00.

2. Informadora Auxiliar de taula
A partir d’aquesta setmana s’incorpora com a informadora d’auxiliars de taula la
nostra companya Marga Amado

3. Comunicació entre els àrbitres
Una vegada més volem recordar que quan tingueu que xiular amb un altre
company, parleu entre vosaltres per quedar, utilitzant qualsevol mitjà,(teléfon,
mail, ....) si pot ser abans del partit, per d’aquesta manera entrar junts al pavelló.
També és important concretar quin tipus de camiseta portareu, ja que ens
trobem que alguns teniu ambdós uniformes i voleu xiular amb el mateix.
La norma és PARLAR i quedar. La tradició, no la norma, és que truqui l’àrbitre
l’auxiliar, encara que no importa qui realitzi la primera acció, però recordeu que
cal fer-la.
Si un àrbitre xiula primer, en una franja horària i després l’altre en una segona i
més tard xiuleu els dos conjuntament, recordeu que també cal parlar prèviament.

4. Àrbitres d’escola
La jornada del 29/30 d’octubre no hi ha competició de promoció, només hi haurà
alguns partits ajornats o amistosos, per tant, no fa falta que passeu a recollir les
designacions el dijous 27.
Aquells que tingueu designacions per aquests encontres, sereu avisats per
passar a recollir-les.

5. Prova del Nou Sistema de Resultats
Durant els propers dos caps de setmana, els àrbitres de Copa Catalunya
participareu a la prova pilot del nou sistema de lliurament de resultats. Tots
aquells seleccionats per participar-hi rebreu un mail amb més explicacions.
És tracta d’un sistema d’entrada de resultats mitjançant la vostra Àrea Privada,
mitjançant una aplicació que ha estat adaptada per poder-la fer servir des de
telèfons mòbils.
Esperem poder realitzar la prova pilot conjuntament amb les diferents RRTT, per
d’aquesta manera poder posar-la en pràctica a tota Catalunya, i d’aquesta
manera poder-lo posar en marxa el més aviat possible per a la resta de
col·legiats.
Recordeu que s’han de lliurar els resultats després de cada partit, ja sigui
mitjançant aquest nova via o per qualsevol dels altres sistemes que tenim.

6. Vocabulari
Ja podeu consultar, clicant sobre aquest link, la nova versió del vocabulari del
bàsquet. Durant la propera setmana seran actualitzades la resta de documents
del Canal Àrbitre.

7. Reunions coordinadors
Clicant sobre aquest enllaç podreu consultar els horaris de les reunions entre
àrbitres i coordinadors de categories que es realitzaran en properes dates.

8. Assistència a activitats obligatòries
Aquells àrbitres i auxiliars de taula que no vau assistir a l’Stage vau patir en el
seu moment una alteració en el ritme de designacions a les vostres respectives
categories.

Al mes de setembre es va convocar una sèrie de reunions en diferents horaris
(inclòs en cap de setmana) per fer una explicació dels nous reglaments de
l’FCBQ per aquesta temporada, així d’un repàs de les normes administratives.
Després de analitzar aquestes dues llistes, he pogut comprovar que hi ha
àrbitres i auxiliars que no han assistit a cap d’aquestes dues activitats que eren
de caire obligatori. Per aquest motiu la seva freqüència de designacions es
tornarà a veure afectada a partir d’aquest moment.

9.Equipacions
Hem rebut equipacions EFA. Ara mateix disposem de pantalons de totes les
talles excepte la 42 i jaquetes de totes les talles. Tan aviat com tinguem
samarretes ho comunicarem.

