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2.1. Normes Internes

Conèixer les normes internes sense
cap mena de dubte potser no et
serveix durant el partit, però et pot
ajudar a no cometre errades en la teva
relació amb el CABQ-EABQ i la FCBQ.
Serveix per conèixer les normes en
les que es valora la vostra capacitat
tècnica així com el vostre nivell
d’implicació.
Amb aquests diferents coneixements
s’eviten
moltes
interpretacions
equivocades i molts dels vostres
dubtes i preguntes sobre les
designacions, obligacions i deures
amb aquesta Federació hi són
explicades.
Aquest Manual ha estat aprovat per la
Junta Directiva de l’FCBQ celebrada
el dia 6 de novembre.

1. Normes de Renovació
2. Normes relatives als partits
3. Normes relatives al cobrament de
partits
4. Relació entre l’FCBQ i els Àrbitres
i Auxiliars de taula.
5. Comissió Esportiva

2.2. Normes administratives de l’
FCBQ
2.3. Extracte de les bases de
competició de l’ FCBQ i de la
FEB
2.4. Extracte
dels
reglaments
disciplinaris de l’ FCBQ i de la
FEB
2.5. Extracte dels Estatuts de l’
FCBQ i FEB

Darrera Versió
Octubre 2013
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1.Normes de Renovació
1.1. El CABQ-EABQ
L’organització arbitral, a l’àmbit de l’FCBQ, esta constituïda per l’Escola i
el Comitè d’Àrbitres (CA-EABQ).
Per ser membre d’aquesta Escola o Comitè, els àrbitres, auxiliars de
taula o tècnics arbitrals, hauran de formalitzar la seva corresponent
llicència d’acord amb les següents normes:
1. El CABQ-EABQ es regeix per la Legislació Esportiva catalana
que regula les Federacions Catalanes, els Estatuts de l’FCBQ i
el seu Reglament Jurisdiccional.
2. La vigència de les llicències atorgades per la Federació als àrbitres, auxiliars de
taula i tècnics arbitrals és d’una temporada i finalitzarà a l'acabament de la
temporada durant la qual van ser lliurades. La conservació de la llicència restarà
subjecta al compliment de les normes descrites en aquest Manual.
3. Els òrgans de gestió administrativa i esportiva del CA-EABQ, actuant per delegació
de la Junta Directiva de l’FCBQ, podran dictar les ordres, instruccions o normes
internes que considerin adients o precises, les quals entraran en vigor i seran
executades en el moment de ser publicades a la web oficial de l’FCBQ, al Canal de
l’Àrbitre o a l’Aula Virtual Arbitral.
4. Tots els membres de l’estament arbitral resten subjectes a les disposicions de
l’FCBQ referents a la uniformitat oficial establerta per a dirigir els partits, reservantse aquesta Federació la possibilitat d’incloure publicitat o patrocinis en els
uniformes oficials dels àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals.
5. Tanmateix tots els col·legiats es comprometen a complir les normes internes del
CA-EABQ i a tenir un comportament adequat en l’exercici de les seves funcions
abans, durant i després dels partits, i durant la celebració de les activitats tècniques
o de qualsevol altra activitat organitzada per l’FCBQ. També es obligatori disposar
d’adreça de correu electrònic, i descarregar-se les designacions on line dins dels
terminis establerts.
6. Els drets i obligacions dels àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals venen
recollits als articles 187 i 188 dels Estatuts de l’FCBQ.
7. El següent quadre conté les limitacions d’edat i limitació de tramitació de llicències
a favor de clubs per als diferents col·legiats:

Edat mínima

Edat màxima

LLicència

Àrbitre EABQ

16

65

SI

Àrbitre CABQ

18

65

NO

Auxiliar de taula

18

68

NO
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1.2. Llicències
Dins del CABQ podem trobar els següents tipus de llicències:
1.2.1. Àrbitres de Comitè
Els àrbitres són les persones naturals i majors d’edat que, prèvia sol·licitud, estan en
possessió de la corresponent llicència atorgada discrecionalment per aquesta
Federació, i tenen cura de l'aplicació de les regles de joc durant els partits de
basquetbol ostentant la màxima autoritat dins del terreny de joc. (Article 184 dels
Estatuts de l’FCBQ)
La condició d’àrbitre de Comitè és
incompatible amb qualsevulla altre dintre
del basquetbol, a efectes pràctics els
àrbitres de CABQ no podran tenir cap mena
de llicència (jugador, entrenador, delegat,
delegat de camp o directiu) tramesa a favor
de qualsevol club. Únicament es podran
compatibilitzar la tasca d’àrbitre de CABQ
amb la de tècnic arbitral o auxiliar de taula.
L’edat màxim per exercir com a Àrbitre és de
65 anys.
Els àrbitres de Comitè són els encarregats de dirigir els partits de les competicions de
no promoció de l’FCBQ, podent ser designats per actuar també en partits de promoció.
Per poder accedir a la condició d’àrbitre de Comitè s’haurà d’haver superat un període
de temps com a àrbitre de l’Escola, fins que els tècnics de l’EABQ decideixin que
l’àrbitre disposa de suficient nivell per ascendir al Comitè.
Els àrbitres de CABQ es divideixen en categories. Aquestes llistes són públiques i
tancades, excepte en el cas de la Tercera Categoria de Comitè, on no hi ha límit de
places. Únicament es modificaran les llistes de les categories després de les reunions
d’informadors que es duen a terme a meitat i un cop finalitzada la temporada.
El número d’àrbitres està determinat per les bases de competició de cada categoria
aprovades per l’Assemblea de l’FCBQ. Per a la temporada 2013-14 aquestes llistes
estaran composades per:

Número màxim d’àrbitres

Competició
Copa Catalunya

70

Primera Categoria

90

Segona Categoria

130

Tercera Categoria

Indeterminat per cada RT
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Els àrbitres resten facultats per actuar en la categoria a la que pertanyen i en qualsevol
altre inferior. Els àrbitres pertanyents a l’ACB i la FEB podran actuar en partits de
qualsevol categoria de les competicions organitzades per l’FCBQ.
Pel que fa a les competicions femenines, els àrbitres podran actuar, com a màxim, en
la categoria immediatament superior a la seva.
Dins de cada categoria el Comitè establirà unes llistes d’àrbitres principals i auxiliars, i
qualsevol altre distinció que el Director Tècnic cregui convenient, per tal de realitzar les
designacions. El designador establirà la freqüència i quantitat de les designacions en
funció dels paràmetres marcats pel Director Tècnic.
1.2.2. Àrbitres d’Escola
Els àrbitres d’Escola, són considerats pels
Estatuts de l’FCBQ com àrbitres en pràctiques.
Podrà assolir la condició d’Àrbitre de l’EABQ
qualsevol persona entre 16 i 65 anys que superi
el curs de 30 hores que inclou una part pràctica i
una teòrica.
Els àrbitres d’EABQ podran compatibilitzar
l’arbitratge amb qualsevol altre tasca (jugador,
entrenador...) dins del món del basquetbol.
Cada RRTT establirà les categories d’àrbitres d’EABQ que cregui convenient. No hi ha
límit d’àrbitres a les llistes d’àrbitres d’aquestes categories.
Tots els alumnes que superin el curset s’incorporaran a les llistes de tercera categoria
d’EABQ, excepte en els casos excepcionals en que la Direcció Tècnica ho consideri
convenient, que podran ser incorporats a altres categories de l’EABQ.
El designador establirà la freqüència i quantitat de les designacions en funció dels
paràmetres marcats pel Director Tècnic.
1.2.3. Auxiliars de taula
Els auxiliars de taula, són aquelles
persones majors d’edat que, amb la
corresponent
llicència
federativa
atorgada de la manera fixada en el
paràgraf anterior, col·laboren en la taula
d'anotadors a les tasques arbitrals durant
els partits de basquetbol.
La condició d’auxiliar de taula és incompatible amb qualsevulla altre dintre del
basquetbol, a efectes pràctics els auxiliars de taula no podran tenir cap mena de
llicència (jugador, entrenador, delegat, delegat de camp o directiu) tramesa a favor de
qualsevol club. Únicament es podrà compatibilitzar amb la tasca d’àrbitre de CABQEABQ o la de tècnic arbitral.
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Cada RT crearà les categories que consideri adients. Serà responsabilitat del Director
Tècnic, prèvia proposta del delegat tècnic de l’RT, determinar el número de
components de cada llista.
Els auxiliars de taula podran actuar en partits de la seva categoria o de qualsevol
categoria més baixa.
Per poder ser auxiliar de taula caldrà superar un curs de 20 hores on s’inclouen
continguts teòrics i pràctics. Aquells que aprovin el curs seran inclosos a les llistes de la
categoria més baixa (segona o tercera depenent de les RRTT).
En el cas d’Àrbitres que després de més de tres temporades al Comitè, vulguin deixar
d’actuar com a Àrbitres i actuar com Auxiliars de Taula seran inclosos en les llistes de
la categoria que determini la Direcció Tècnica.
Puntualment, en cas de lesió de llarga durada, els àrbitres de Comitè podran ser
designats com Auxiliars de Taula de la llista de la darrera categoria de l’RT.
1.2.4. Tècnics arbitrals
Són tècnics arbitrals, aquelles persones majors d’edat
que, amb la corresponent llicència federativa,
col·laboren en la direcció, la formació actualitzada i el
seguiment de les persones amb llicència com a àrbitres
o auxiliars de taula.
La funció de tècnic arbitral serà compatible amb la
d’àrbitre de Comitè i amb la d’auxiliar de taula.
Podran ser tècnics arbitrals aquells membres del CABQ, que a criteri de la Direcció
Tècnic, estiguin avalats per una trajectòria que els permeti poder transmetre els seus
coneixements a la resta de membres del CABQ-EABQ.

1.3. Excedència
Els col·legiats que per qualsevol motiu decideixin demanar excedència, podran sol·licitar-la
durant el període d’UN any natural, a comptar des del moment en que es tramiti
l’excedència.
Per sol·licitar l’excedència s’haurà d’adreçar un escrit a l’atenció del Director Tècnic
exposant els motius. Igualment caldrà abonar la taxa de renovació corresponent a Àrbitre o
Auxiliar en excedència aprovada per l’Assemblea de l’FCBQ.
El fet de demanar l’excedència permet a l’Àrbitre o Auxiliar conservar la seva categoria
durant el període d’excedència.
Els Àrbitres o Auxiliars que demanin excedència per un període superior a UN any, hauran
de tornar a fer el curset per poder reincorporar-se, i ho faran a la categoria més baixa en el
cas dels Auxiliars de Taula, o a Primera d’Escola en el cas dels Àrbitres de Comitè. Els
àrbitres d’Escola mantindran la mateixa categoria. Aquells casos que durant aquest període
hagin actuat en una altra Comunitat Autònoma o país seran estudiats de forma
individualitzada pel Director Tècnic.
6
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El fet de no tramitar l’excedència comportarà la baixa del Comitè/Escola.
En el cas que es produeixin canvis de reglament en el transcurs de l’excedència, tots aquells
que estiguin en condició d’excedents, hauran d’assistir a les reunions i xerrades on
s’expliquin aquests canvis, o bé hauran d’assistir a la part teòrica del curset que
correspongui.

1.4. Àrbitres - Auxiliars que causen baixa
Tots aquells, àrbitres, auxiliars i tècnics, que no hagin realitzat la renovació de la llicència
federativa dins el període establert per fer-ho, seran considerats com a baixes. Aquests, en
cas de voler reincorporar-se hauran de realitzar la part teòrica del curs que correspongui.
En el cas que hagi transcorregut més d’una temporada entre la no renovació de llicència i la
possible reincorporació, l’interessat haurà de tornar a repetir la totalitat del curset, tant la part
pràctica com la teòrica.

1.5. Àrbitres procedents d’altres Comunitats, Països o Entitats.
Totes aquelles persones procedents d’altres Federacions
Autonòmiques o Nacionals, o de institucions amb acords de
col·laboració amb el CABQ-EABQ (Consells Escolars) que desitgin
formar part de l’FCBQ com a àrbitre o auxiliar de taula, hauran de
complir els següents punts:
1. Únicament s’acceptaran renovacions d’Àrbitres – Auxiliars
que hagin actuat durant la temporada anterior a la
d’incorporació a l’FCBQ.
2. Hauran de presentar un certificat de la corresponent
Federació, indicant la seva categoria actual i les
temporades en les quals ha estat en actiu.
3. En el cas dels àrbitres, en el moment d’incorporar-se ho faran a la primera
categoria d’escola i restaran en ella durant mitja temporada, ja que les llistes del
Comitè són tancades i no es poden modificar durant la temporada.
Aquest període de temps a l’EABQ servirà per valorar mitjançant informes tècnics,
físics i l’assistència a activitats tècniques a quina categoria hauran de ser
reubicats.
4. En el cas dels Auxiliars de Taula hauran de renovar com a Auxiliars de 2ª
categoria. En el moment de la seva renovació seran designats per assistir a un
partit com “oient” en presència d’un informador que els hi explicarà aspectes
concrets relacionats amb les competicions de l’FCBQ.
Durant la temporada se li realitzaran diferents informes tècnics i tests que serviran
per decidir quina categoria li correspon de cara la següent temprada.
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1.6. Categories arbitrals
El Director Tècnic mitjançant els seus òrgans tècnics relaciona
tècnicament als àrbitres i auxiliars de taula de cada temporada, en
funció dels números establerts a les Bases de Competició de cada
categoria, aprovats per l’Assemblea de l’FCBQ.
La confecció de les llistes es realitza en funció dels informes rebuts i
la valoració de les proves realitzades durant la temporada anterior.
Les categories corresponents a Àrbitres del Comitè resten tancades, i
només podran ser modificades després dels acords presos a les
reunions d’informadors que es realitzen a meitat i a final de
temporada.
Un cop realitzades les reunions de tècnics, els acords presos hauran
de ser ratificats per la Junta Executiva de l’FCBQ, abans de que les
llistes siguin publicades al Canal Àrbitre.
En el cas dels àrbitres d’Escola i Auxiliars de Taula el Director Tècnic podrà autoritzar de forma
excepcional modificacions a les llistes de les categories.

1.7. Actuar en encontres no designats
Es recorda a tots els àrbitres i auxiliars de taula que no es permet actuar en encontres que no
hagin estat designats per aquest Comitè o Escola d’Àrbitres.
En el supòsit que un àrbitre o auxiliar de taula es trobés com a espectador en un partit designat
pel Comitè o per l’Escola d'Àrbitres de l’FCBQ, i es donés el cas que no es presentés un dels
àrbitres o un dels auxiliars de taula designats, llavors podrà substituir-lo.
Si es desitja dirigir encontres a d'ALTRES ENTITATS s’haurà de sol·licitar per escrit al Director
Tècnic del CABQ-EABQ.

2. Normes relatives als partits
2.1. Descàrrega de designacions online
La descàrrega de designacions de l’Àrea Privada s’ha de
realitzar la setmana prèvia als partits entre el dimecres a
les 21:00 hores i el divendres a les 10:00. En cas de no
haver descarregat les designacions abans del divendres a
les 10 del matí, excepte en aquelles ocasions en que des
del CABQ s’indiqui el contrari, aquestes seran retirades des
del Comitè i assignades a un nou àrbitre-auxiliar.
A partir del dimecres anterior a la jornada a les 21:00 es podran consultar les designacions dins
de l’apartat “Els meus partits” a l’Àrea Privada.
El CABQ no entregarà designacions en paper, és obligació dels àrbitres-auxiliars
descarregar-les, ja sigui en paper o en format digital.
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2.2. Documentació als partits
Tota la documentació per a àrbitres i auxiliars de taula restarà penjada al Canal Àrbitre i l’AVA.
Els Àrbitres i Auxiliars rebran comunicacions de les novetats al respecte, mitjançant notes
informatives, notícies dins de l’AVA i notícies publicades al Canal Àrbitre.
Un dels aspectes bàsics per desenvolupar correctament la nostra feina, tant àrbitres com
auxiliars de taula, és el coneixement del reglament. Tot i això es poden donar situacions que no
tinguem clares com resoldre. Aquest manual és una eina que ens ajuda en aquests casos. Per
aquest motiu hem decidit que sigui obligatori portar als partits una sèrie de documentació, que
podrà ser requerida pels informadors si s’escau.
És obligatori portar als partits els següents documents:


Directori telefònic



Capítol 2.2 del Manual de Normes Administratives



Comunicats de la temporada en curs



Reglaments Fiba, Passarel·la i Minibàsquet

Aquests documents es poden portar en el format que considereu adient, ja sigui en
paper imprès o descarregat en qualsevol format informàtic (smarphone, tablet, pda...).
Tanmateix es recorda la prohibició de fer servir qualsevol mena de dispositiu electrònic abans i
durant els partits. Únicament es permetrà utilitzar-los en finalitzar el partit per enviar el resultat
del partit mitjançant l’eina d’entrega de resultats disponible a l’Àrea Privada.
El Comitè no entregarà documentació impresa. És responsabilitat de cadascú descarregar o
imprimir els documents si ho creu oportú, tanmateix no es considera vàlid consultar-lo
directament a internet durant els partits, pot fallar la connexió.
Tots els auxiliars de taula hauran de portar obligatòriament els estris per tal de poder
desenvolupar qualsevol de les funcions de la taula a requeriment dels informadors.

2.3. Arribada als camps
Tant els àrbitres com els auxiliars de taula tenen l'OBLIGACIÓ d'arribar als camps amb el
temps necessari per realitzar les tasques pròpies de la seva activitat. L’incompliment
injustificat d’aquesta norma podrà ser motiu d’alteració al ritme de designacions.
CATEGORIA DEL PARTIT

ACB – FIBA - EUROLEAGUE – ULEB
HORARI

TEMPS D’ARRIBADA

1 HORA

FEB (LEB, EBA, LFB, LFB-2)

1 HORA

Copa Catalunya (Masc. i Fem.)

1 HORA

Resta de categories Comitè i Escola

45 MINUTS
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2.4. No presentacions per diversos motius o suspensions incorrectes
Quan un àrbitre no es presenti a un partit, o el suspengui sense que les causes siguin el
suficientment greus o en casos especials, les possibles despeses que s’originin les abonarà el
Comitè o l’Escola d’Àrbitres, sempre que es justifiquin. En el cas de les no presentacions, el
dilluns següent, s'haurà de comunicar a la Secretaria de la seva RT els motius i enviar els
justificants adients.
Si un àrbitre arriba tard a un partit i aquest ja ha estat començat per acord d’ambdós equips,
l’àrbitre abans d’incorporar-se farà signar els dos entrenadors perquè donin validesa del
resultat que hi ha en aquest moment i es continuarà el partit amb normalitat. L’àrbitre o auxiliar
que arribi tard s’incorporarà al partit a la primera situació que sigui possible.
Cal recordar que les incompareixences són controlades directament pel Comitè de
Competició, tant en el cas dels àrbitres com dels auxiliars de taula.
En cas de problemes a l'hora de desplaçar-nos a un partit, com la pèrdua del transport públic,
avaries en els cotxes particulars, etc..., es recomana contactar amb el telèfon d’urgències on
s’autoritzarà, si s’escau, la utilització del mitjà de transport alternatiu més ràpid per arribar al
partit. En aquest cas haureu de conservar els rebuts dels taxis o del mitjà de locomoció
alternatiu utilitzat. En el cas que la quantitat gastada excedeixi de l'import del desplaçament,
haureu d'adreçar-vos a Secretaria adjuntant els comprovants i sol·licitant que us sigui abonada
la diferència.
Ara bé, quan l'assistència sigui del tot impossible, per un motiu accidental, s'ha de presentar
el justificant de l'impediment: (si estaves malalt presentar un certificat metge, si s’espatlla el
cotxe un certificat de la grua o taller, certificat del cap d'estació, ...). L’objectiu és poder
demostrar el problema que ha ocorregut.
En cas de no justificar les vostres no presentacions, HAUREU D’ABONAR LES DESPESES
que s’originin.

2.5. Àrbitre i auxiliar de taula substitut i telèfon d’urgència
L’àrbitre i auxiliar de taula substitut serà aquell al qual els seus companys podran acudir quan
els hagin assignat un partit i no puguin assistir-hi per algun motiu absolutament justificat.
Cada jornada n’hi haurà quatre dissabte i quatre més diumenge, que habitualment seran de
Copa Catalunya i/o Primera Categoria en el cas d’àrbitre, i d’ACB, LEB, EBA i Copa Catalunya
en el cas d’auxiliars de taula, i seran designats per actuar com a substituts un dels dos dies del
cap de setmana. No se’ls assignaran partits. L’àrbitre substitut haurà d’estar localitzable
des de la 20:00 hores del dia abans fins la nit del dia que se li indica.
Si teniu coneixement d’un problema que us impossibilita anar als partits, abans del divendres a
les 19:00 hores, no s’ha de trucar als àrbitres substituts, cal posar-se en contacte amb el
Comitè-Escola d’àrbitres.
Tant l’àrbitre substitut com el substituït cal que contactin amb el telèfon d’urgències per notificar
les incidències.
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L’àrbitre substitut haurà d’anar a fer els partits de l'àrbitre sol·licitant. L'àrbitre que ha estat
substituït haurà de presentar el justificant corresponent, sense falta, el dilluns a Secretaria
del Comitè o Escola corresponent. En cas contrari, es deixarà el tema en mans del Comitè de
Competició perquè actuï de la forma que cregui oportuna. L'àrbitre que ha actuat com a
substitut també haurà de comunicar-ho a la Secretaria.
Encara que s’hagi telefonat als telèfons d’urgències durant el cap de setmana comunicant la
impossibilitat d’assistir a una pista, cal que el dilluns s’enviï un fax o un correu electrònic a
arbitres@basquetcatala.cat on després de posar totes les dades del/s partit/s que no t’has
presentat, expliquis el motiu i adjuntis la documentació necessària que justifiqui la teva no
presentació a l’atenció del secretari Sr. Jordi Anguera.
Els àrbitres de Copa Catalunya i Primera Categoria de les territorials de Girona, Lleida i
Tarragona també podran gaudir d'aquest servei pels partits d'aquestes categories. Per partits
de la resta de categories cada Territorial disposarà d’un servei d'àrbitre substitut pels seus
àrbitres. Els àrbitres de la Delegació de Manresa estan inclosos dins del servei de Barcelona.
En el cas que els àrbitres substituts estiguin ocupats cal que truqueu al telèfon d’URGÈNCIES
609 75 32 59 - 660 20 00 10 per comunicar-ho.
L’horari d’atenció del telèfon d’urgències, els caps de setmana on es disputa jornada és:


Dissabte de 8:00 a 11:30 i de 14:30 a 17:00

AVÍS IMPORTANT:
Solament s’ha de trucar al telèfon d’URGÈNCIA quan tingueu qualsevol problema per anar a fer
algun partit, no trucar per consultes de reglament o consultes com: On és el camp ...?

2.5.1. Normativa de telèfon d’urgències – substituts de l’RT de Girona
A les designacions de Girona hi consta SMS
URGÈNCIES. Es tracta del telf. particular del
designador. Quan us trobeu davant una
urgència ( no dubtes, ni on són les pistes, …
) s’ha d’enviar un sms / whatsapp explicant la
situació i si ell ho creu oportú es posarà en
contacte per resoldre la situació
Àrbitres substituts GIRONA
Aquest servei únicament es pot utilitzar en casos d'urgència que hauran de ser
justificats documentalment (informe d'assistència mèdica, comunicat d'accidents ("parte
amistós", ....). La utilització d’aquest servei sense justificar podrà comportar un descans
tècnic de quatre a sis setmanes en funció de cada cas.
L’àrbitre / auxiliar de taula designat com a reserva, ha d’estar disponible durant la franja
horària per la que ha estat designat com a substitut en un radi proper al seu domicili. En
cas que l’àrbitre / auxiliar de taula no estigui al seu domicili, haurà de portar el material
necessari al cotxe. Si l’àrbitre / auxiliar de taula substitut no es presenta al partit pel
qual hagi estat requerit o no se’l pot localitzar, podrà estar de quatre a sis setmanes de
descans tècnic, segons cada cas.
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En cas dels àrbitres, si es reben dues sol•licituds, la prioritat serà en primer lloc partits
amb un sol àrbitre (per no haver de suspendre’l). Els partits amb arbitratge doble seran
els últims a cobrir. I de més a menys categoria. En el cas dels auxiliars, la prioritat és
primer els partits amb dos auxiliars i en últim cas els de tres membres i de més a
menys categoria.
El protocol d’actuació en cas d’utilització de l’àrbitre / auxiliar substitut és:
1.- L'àrbitre / auxiliar que necessiti fer servir el servei d’àrbitre / auxiliar substitut el
trucarà informant-lo de la designació que tenia. Aquesta trucada es farà en
horari diürn (de 8 a 22 hores). Si la urgència succeeix fora d'aquest horari li
enviarà un SMS / Whatsapp i l'endemà a les 08.00 hores el trucarà per telèfon.
2.- L’àrbitre
/
auxiliar
substituït,
enviarà
un
correu
electrònic a
arbitres.girona@basquetcatala.cat informant detalladament de perquè s'ha
hagut de fer ús de l'àrbitre / auxiliar reserva
3.- L'àrbitre / auxiliar substitut enviarà un altre correu electrònic a
arbitres.girona@basquetcatala.cat informant que l'han trucat i el partit que anirà
a fer.
4.- L'àrbitre / auxiliar reserva farà constar al full d’informe que actua com a àrbitre
substitut, en cap cas s’hauran de fer constar els motius pels quals l’àrbitre
designat no ha pogut arbitrar.
5.- Abans de dimarts l'àrbitre substituït portarà tota la documentació que acrediti la
seva impossibilitat.

2.6. Lliurament de resultats
L’àrbitre principal és el responsable de notificar el resultat del partit i d’entregar les actes a
l’FCBQ.
Actualment el procediment a seguir per entregar els resultats és el següent:
Àrea Privada (internet)
Es poden entregar els resultats mitjançant l’Àrea Privada del Canal Àrbitre.
En aquest enllaç trobareu un resum del funcionament d’aquesta eina.
És obligatori donar el resultat dels partits el mateix dia que es
disputin.
Per tal que aquest servei pugui esdevenir eficient i arribin tots els
resultats durant el cap de setmana, tant bon punt sigui possible cal
enviar els resultats dels partits que xiuleu
Aquesta aplicació funciona a la gran majoria de models d’smartphone.
Entrega de les actes a la bústia
Dipositant les actes a la bústia de la Federació abans de les 18’00 hores del
diumenge.
En el cas de les RRTT cal deixar les actes a la bústia abans de les 16:00.
12

NORMES INTERNES
Manual del CABQ-EABQ
2013-14

2.6.1. Lliurament d’actes
És obligatori entregar les actes originals a l’FCBQ. Qualsevol acta
amb un informe ha de ser lliurada abans del dilluns a l’FCBQ.
En cas d’informe i no poder deixar les actes a l’FCBQ abans del
dilluns al matí caldrà escanejar l’acta i l’informe i enviar-los per
mail o bé per fax al CA-EABQ, tot i això l’acta original haurà de ser
entregada a l’FCBQ en el termini de 48 hores. En el cas de l’RT de
Girona l’acta escanejada haurà de ser enviada a
fcbq.girona@basquetcatala.cat
La còpia de l’acta corresponent a la Federació Autonòmica, als
partits de les categories FEB i ACB cal que sigui lliurada per
l’anotador/a del partit.
El fet de no entregar les actes o donar els resultats en el temps i forma establerts
serà motiu d’alteració en el ritme de designacions.

2.7. Presència - Uniformitat oficial del CA-EABQ
El CA-EABQ establirà mitjançant comunicats, les normatives
específiques respecte a la utilització de la roba, i la marca
oficial, en virtut als acords establerts amb aquesta Marca.
Podran existir períodes on s’estableixi la possibilitat de portar
dues marques.
Penseu que vosaltres, àrbitres i auxiliars de taula, sou els
representants del Comitè i/o de l’Escola d’Àrbitres i de la
Federació Cat alana de Basquetbol dins del terreny de joc.
Les vostres paraules, la forma de vestir i el vostre
comportament seran seguits amb molta atenció per tots els
participants. Per aquest motiu no ens cansarem d'insistir en la necessitat de que aneu ben
vestits i en el cas dels homes, ben afaitats.
La uniformitat oficial és la següent:
ÁRBITRES

Samarreta

MARCA OFICIAL
HORARI

Pantalons

MARCA OFICIAL
MARCA OFICIAL

Jaqueta

per partits de CABQ i àrbitres de 1a EABQ
Sabatilles ,Mitjons
Xiulet

Negres (marca opcional)
Fox 40 o model equivalent de color blau, negre o
gris amb cordill gris o negre
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L’equipament oficial és obligatori per a tots els àrbitres de CABQ i primera categoria d’EABQ
(Jaqueta inclosa). La jaqueta no és obligatòria per la resta d’àrbitres de l’Escola.
Els àrbitres de tercera categoria d’EABQ podran xiular el primer mes amb la samarreta
d’iniciació que se’ls dóna en aprovar el curset. Després del primer mes és obligatori adquirir
progressivament la samarreta i els pantalons de la marca oficial.

AUXILIARS DE TAULA
Categoria

Homes

Dones

UNIFORME OFICIAL

UNIFORME OFICIAL

FIBA
EUROLEAGUE
ULEB
ACB
LFB
ADECCO ORO
ADECCO PLATA
LLIGUES CATALANES

* En els partits d’ACB, Euroleague, ULEB i FIBA s’ha d’arribar als camps amb roba de
vestir, els homes amb vestit de senyor (“traje”) i corbata. Està totalment prohibit anar als
camps amb roba esportiva, texans i calçat esportiu.
EBA, LF-2, COPA CATALUNYA MASCULINA i FEMENINA , 1a CAT MASCULINA I FASES

AUXILIARS DE TAULA
Categoria

Homes

Dones

EBA
LF2
COPA CATALUNYA (masculina – femenina)

UNIFORME OFICIAL

1a CAT. MASCULINA, JUNIORS I CADETS PREF
FASES (ascens, descens, assolir categoria,
finals a quatre...)
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Es recorda la prohibició d’anar als partits amb roba d’esport (xandalls), pantalons curts
(bermudes...) o calçat esportiu.
És obligatori portar la camisa a tots els partits de fases finals, finals a quatre, fases d’ascens o
descens i fases per assolir categories.
El CA-EA estableix mitjançant comunicats els períodes de validesa de les marques oficials, en
virtut dels acords establerts amb la marca. Podrien existir períodes on es puguin utilitzar dues
marques de forma oficial.

2.8. Vestidors
Es recomana a tots els àrbitres que evitin deixar
objectes de valor en els vestidors encara que tinguin
la clau, i que durant el partit els deixin a una persona
de confiança, com els vostres companys auxiliars de
taula perquè us els guardin. Només queda sota
guàrdia i custòdia de l’equip local la roba de vestir, tal i
com indica l’article 157 f) del Reglament Jurisdiccional
de la FCBQ:
“Els vestidors independents per als àrbitres i els dos equips, amb les
corresponents mesures de seguretat i higiene; i a tal efecte, s’entendrà que la
roba de vestir que els àrbitres o l’equip visitant puguin deixar als vestidors
resta sota la guàrdia i custòdia d’aquell club”
Si en arribar al vestidor després d'haver acabat el partit, trobeu que han desaparegut
pertinences vostres, caldrà que feu informe darrera de l'acta i posteriorment aneu ha denunciarho a la comissaria més propera.
Una vegada l’àrbitre ha entrat al final del partit al vestidor, ningú pot entrar, fins que es signi
l’acta o l’informe a realitzar.
Cal recordar que una vegada finalitzat el partit, cap persona aliena a l’equip arbitral, podrà
accedir al vestidor arbitral, fins que l’acta i/o l’informe hagi estat realitzat.

2.9. Assegurança
Com ja sabeu gràcies a l’acord amb el Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, aquestes subvencionaran l’assegurança esportiva mitjançant la
companyia Nationale Suisse. Així doncs, cal que preneu nota dels passos que heu de seguir
en el cas que us lesioneu en un partit o entrenament, ja que el procediment a seguir és nou.
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2.9.1. Procediment a seguir en cas de lesió.
1. Els accidents hauran de justificar-se mitjançant la
corresponent COMUNICACIÓ D’ACCIDENT que
haurà de ser emplenat per vosaltres i signat per un
responsable del Comitè d’Àrbitres.
2. Per acudir als serveis mèdics concertats és necessari aportar la comunicació
d’accident segellada pel Comitè d’Àrbitres, i identificar-se amb la llicència arbitral
com a membre del col·lectiu. (En cas d’urgències podeu anar directament al centre
assistencial).
3. El servei mèdic al que acudeix (dintre del quadre de centres concertats) ha
d’emplenar la part de la comunicació que li correspongui, lliurant al lesionat una
còpia.
4. Encara i quan l’accident no requereixi assistència mèdica ha de remetre’s a
Nationale Suisse o Unifedesport, fent constar aquest extrem. D’aquesta manera si
l’accident tingués conseqüències no detectades inicialment, es podrà justificar la
necessitat d’assistència mèdica posterior.
5. National Suisse no es farà càrrec de cap assistència mèdica que no sigui justificada
mitjançant el certificat d’accident, ni de les lesions que no siguin conseqüències
directa d’aquest.
6. Una vegada feta l’assistència cal enviar per mail a siniestros@nationalesuissee.s el
certificat d’accident, i ells es posaran en contacte en cas que necessitin
documentació addicional.
Podeu trobar més informació en els següents links:
Cobertures de la pòlissa per a àrbitres, tècnics i jutges.
Normes d’actuació en cas d’accident.
Quadre mèdic.
Comunicat d’accident.

3. Normes relatives al cobrament de partits
3.1. Sistema de cobrament
A partir de la temporada 2013-14 el cobrament dels drets dels partits es realitzarà mitjançant un
pagament mensual a través d’una entitat bancària. L’FCBQ, podrà arribar a un acord amb
diferents entitats bancàries per facilitar aquests pagaments.
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3.2. Retenció del IRPF
Les quantitats a percebre per els drets dels àrbitres estan subjectes retencions de l’IRPF.
Cadascú podrà determinar a l’inici de la temporada el tant per cent que desitja li sigui aplicat
sobre els seus ingressos. En cas de no comunicar el contrari, l’import mínim de retenció serà
del mínim legal establert, el 2%.

3.3 Procés de comunicació dels imports de pagament
3.3.1 Pre-liquidació setmanal
Cada setmana dins de l’Àrea Privada de cada col·legiat, es podran consultar els imports
corresponents tant als drets com als desplaçaments, dels partits que tenen assignats. És
responsabilitat de cadascú verificar que les quantitats són correctes, en cas que hi hagi alguna
errada, s’ha d’informar a la secretaria del Comitè d’Àrbitres. Tota aquesta informació
desapareixerà de l’Àrea Privada després del diumenge a la tarda d’aquella jornada.

3.3.2 Pre-liquidació mensual
Durant la primera setmana del mes posterior a la disputa dels partits, es podrà consultar la Preliquidació mensual, on es podrà comprovar les quantitats dels partits arbitrats durant el mes
anterior. Aquesta liquidació estarà visible amb la finalitat de poder solucionar qualsevol errada
que pogués existir. En aquesta liquidació constaran les quantitats d’IRPF retingudes per cada
concepte.

3.3.3 Liquidació mensual
Una vegada s’hagi validat la Pre-liquidació mensual, en el moment en que es faci l’ordre de
pagament per part de l’FCBQ es mostrarà la liquidació mensual, on constaran totes les dades,
de drets, desplaçaments i aplicació d’IRPF, així com el compte corrent en el que seran
ingressats els imports i el tant per cent de retenció establert a cada persona.

3.3.4 Certificat IRPF
Cada any s’emetrà el corresponent certificat de l’IRPF, perquè cada col·legiat pugui complir
amb les seves obligacions fiscals.
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4. Relació entre l’FCBQ i els Àrbitres i Auxiliars
4.1. Comunicació entre el CABQ-EABQ i els Àrbitres – Auxiliars de taula
El CA-EABQ mantindrà comunicació de forma regular amb els Àrbitres
i Auxiliars mitjançant diversos sistemes com: correus electrònics, la
pàgina web del Comitè-Escola d’Àrbitres i l’Àrea Privada.
No s’entregaran informacions, citacions per activitats,
comunicats... per escrit. És responsabilitat de cadascú
consultar setmanalment tots aquests mitjans per tal d’estar
informat de les activitats del CABQ-EABQ. El fet de no rebre
els correus electrònics enviats des del CABQ-EABQ no
justifica la no assistència a les activitats o l’incompliment de
les normes.
El CABQ-EABQ es comunica de la següent forma:
Notes informatives: cada setmana s’envia per mail una nota informativa a través del
correu electrònic, on s’informa d’aspectes específics de la jornada que s’ha de
disputar, de la programació d’activitats tècniques, la publicació de nous documents,
normatives generals i altres aspectes a tenir en compte.
Correus electrònics: puntualment rebreu correus electrònics personalitzats referents
a aspectes específics (pagaments i cobraments, citacions a activitats específiques,
avisos tècnics...).
També rebreu per Correu electrònic els requeriments i les resolucions del Comitè de
Competició.
Notícies a Canal Àrbitre: El CABQ-EABQ disposa d’una pàgina web Canal Àrbitre on
s’aniran publicant tot tipus de notícies d’interès pels àrbitres, incloses les
convocatòries per activitats tècniques.
Aula Virtual Arbitral: Des del Canal Àrbitre es pot accedir a l’Àrea Privada i a l’Aula
Virtual Arbitral. Es tracta de dos espais als que cal accedir mitjançant un usuari i un
codi d’accés que us serà facilitat al Comitè. En aquests espais trobareu documents
personalitzats, com per exemple el full de renovació, o la resta de documentació
publicada durant la temporada, així com les citacions a les activitats tècniques.
Twiter: El CABQ-EABQ disposa d’un compte
de Twitter on es publicaran les notícies i
citacions a activitats tècniques, així com altres
informacions d’interés.

18

NORMES INTERNES
Manual del CABQ-EABQ
2013-14

4.1.1. Adreces de correu electrònic del CABQ-EABQ
En cas d’haver-vos de comunicar amb el CABQ-EABQ us heu de d’adreçar a les següents
adreces de correu electrònic:
Adreça

Motius

Informacions diverses

arbitres@basquetcatala.cat

Respostes a providències del Comitè de Competició
Justificants de no assistència a partits o activitats

dsg.auxiliars@basquetcatala.cat

Sol·licitud de festes d’auxiliars de taula

dsg.arbitres@basquetcatala.cat

Sol·licitud de
d’àrbitres
d’ECAB i CABQ
Confirmació
defestes
la rebuda
de designacions
per fax
Consultes de reglament
Aspectes relacionats amb formació

ecab@basquetcatala.cat

Reclamacions sobre valoracions d’activitats tècniques
Dubtes sobre aplicacions informàtiques del CABQ-EABQ

RT GIRONA

fcbq.girona@basquetcatala.cat
arbitres.girona@basquetcatala.cat
ecab.girona@basquetcatala.cat

Motius

Caixa, demanar festes, disponibilitats i calendaris
Qualsevol consulta d’àrbitres de Comitè i auxiliars de taula
Qualsevol consulta d’àrbitres d’Escola

RT LLEIDA

Motius

adm.lleida@basquetcatala.cat

Caixa, demanar festes, disponibilitats i calendaris

arbitres.lleida@basquetcatala.cat

Qualsevol consulta d’àrbitres i auxiliars de taula

RT TARRAGONA

Motius

arbitres.tarragona@basquetcatala.cat

Qualsevol gestió d’àrbitres i auxiliars de taula

En cas de rebre correus electrònics d’altres adreces de l’FCBQ caldrà respondre a la mateixa
adreça que envia el correu excepte que aquest especifiqui el contrari. A tots els correus
electrònics enviats al CABQ-EABQ haurà de constar el nom, cognom, número de llicència i
categoria de la persona que fa l’enviament. Sempre que envieu un mail al CABQ-EABQ rebreu
resposta, en cas contrari torneu a enviar el mail o contacteu amb el Comitè.
També quan envieu un mail, envieu-lo només a una adreça de correu, MAI per duplicat o
triplicat a diferents correus.
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4.2. Activitats tècniques
Totes les activitats tècniques seran comunicades mitjançant notes informatives (enviades per
correu electrònic) i notícies dins del Canal Àrbitre i de l’Aula Virtual Arbitral.
Durant la temporada es convocaran diverses activitats, presencials o online, per als membres
de cada categoria. Aquells que no puguin assistir a les activitats presencials ho hauran de
justificar per escrit abans de la realització de l’activitat. Un cop feta l’activitat no
s’acceptaran justificants, exceptuant casos especials. Per les activitats online no s’acceptaran
justificants.

4.2.1. Prova “Course Navette” de 20 m. a
intervals.
El CABQ-EABQ organitza dues proves físiques durant la
temporada. La prova física consisteix en la Course Navette,
que podeu descarregar en aquest enllaç.
Han de realitzar aquesta prova tots els àrbitres de Comitè, i
és voluntària per als àrbitres de Primera categoria d’EABQ.
En el cas dels àrbitres de Copa Catalunya i Primera Catalana la no presentació injustificada
a una de les dues proves de la temporada comportarà la pèrdua de categoria.
La Course Navette consisteix a córrer el més ràpid possible (sense parar) sobre una pista de 20
m. augmentant la velocitat regularment a 0'5 Km/h. cada minut. La velocitat de sortida és
establerta en 8'5 Km/h. La velocitat és controlada mitjançant una banda magnètica que emet
els sons dels intervals regulars: cada so, el participant ha de tocar la línia de 20m. i retornar a
l'altre línia en el moment del proper so.
En el següent quadre s’especifica el varem de minuts i distància a superar en funció de l’edat i
el sexe dels col·legiats.
QUADRE DE RESULTATS:
SEXE

MINUTS

NÚMERO DE
VOLTES

DISTÀNCIA PER
METRES

HOMES

10

86

1720

HOMES ≥ 40 anys

9

76

1520

HOMES ≥ 50 anys

8

66

1320

DONES

8

66

1320

DONES ≥ 50 anys

7

56

1140
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4.2.2. Xerrades – Reunions
Independentment d’altres reunions que es puguin convocar durant la temporada, hi ha una
programació anual d’activitats que és la següent:
ÀRBITRES CABQ

ÀRBITRES EABQ

AUXILIARS DE TAULA

Stage inici de temporada
Test de regles desembre - febrer
Vídeo Test (2 durant la temporada)
Xerrada normes d’actuació i de
casos

Stage SEA (Sant Julia, Menorca...)
Xerrada Entrenadors – Àrbitres
(octubre – març)

Proves físiques (1a EABQ)

Xerrada Coordinadors Categories
Proves Físiques

En el moment de convocar les reunions, xerrades o activitats s’informarà de quines són
obligatòries i per a quines categories. Cal recordar que en cas de no poder assistir s’haurà
d’adreçar un mail a l’atenció del Director Tècnic abans de la realització de l’activitat.

4.3. Valoració dels àrbitres
Tant per renovar, com per ser designat i en el
moment de valorar els possibles ascensos i
descensos de categoria es tindrà en compte, a
més del compliment de les presents normes, els
següents punts:
Els informes tècnics realitzats pels informadors, en viu o vídeo, consultors tècnics,
partits d’entrenament i l’assistència a l’entrevista corresponent.
La no assistència a partits designats o no descarregar les designacions sense causa
justificada.
El comportament personal, dins i fora del terreny de joc, perjudicant la imatge
d’aquesta Federació, clubs a més de la relació amb els seus companys,
informadors, o membres del CA-EABQ en general. El comportament general amb
paraules o accions impròpies, que demostrin una manca de respecte o consideració
cap als membres del CA-EABQ, clubs i la relació amb els seus companys o
informadors.
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Col·laboració amb el CA-EABQ
La reiteració d'arribar tard als partits, o de no arribar en el temps establert.
Les sancions federatives per diferents motius.
Superar els controls tècnics o físics que convoqui l'Àrea Tècnica.
La no assistència a les xerrades tècniques, stage o altres activitats.
No sol·licitar més del 60% de les possibles designacions com a festa, juntament
amb la disponibilitat per a dirigir encontres. (S’entén com festa no ser designat en
una jornada sencera: dissabte i diumenge)
Portar la uniformitat oficial establerta.
Per mantenir les categories de COPA CATALUNYA i 1a CATEGORIA DE
CATALUNYA, serà necessari participar de MANERA EFECTIVA EN les DUES
proves físiques del CA.
Serà necessari per aspirar a ascendir a COPA CATALUNYA o ser seleccionat pel
curset o campionat organitzat per la FEB superar un dels dos controls físics.
La no assistència a les proves físiques serà considerada com a no presentació si
no es demostra de forma fefaent al Director Tècnic o Delegat Tècnic de les
RR.TT.
L’ incompliment de normes tècniques que hagin ocasionat l’alteració del resultat
d’un partit.
Intercanviar partits amb altres companys sense notificació prèvia
No
donar
les
dades
correctament en la sol·licitud de
renovació de llicència.
No
denunciar
qualsevol
anomalia possible que hagin
observat en la conducta de
qualsevol
membre
de
l’organització arbitral.
Mantenir la deguda discreció en
relació a les seves funcions i no
revelar dades confidencials o
que encara no haguessin estat
publicades.
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4.4. Valoració dels auxiliars de taula
Tan per renovar, com per ser designat i en el moment de valorar
els possibles ascensos i descensos de categoria es tindrà en
compte, a més del compliment de les presents normes, els
següents punts:
Els informes tècnics realitzats pels informadors,
actuacions tècniques per sota del nivell de la
categoria, i l’assistència a les entrevistes amb el
coordinador d’actes.
El comportament personal, dins i fora del terreny de
joc, perjudicant la imatge d’aquesta Federació, clubs a
més de la relació amb els seus companys,
informadors, o als membres del CABQ-EABQ en
general.
La no assistència a partits designats sense causa justificada.
Tenir aprovats tots els exàmens realitzats durant la temporada en curs, o bé altres
controls que convoqui l'Àrea Tècnica.
Que puguin realitzar les tres funcions: anotador, cronometrador i operador de 24
segons.
Complir les normes establertes pel que fa a la confecció de l'acta dels encontres.
Portar la uniformitat establerta segons la categoria.
No sol·licitar més del 60% de les possibles designacions com a festa, juntament
amb la disponibilitat per a dirigir encontres.(S’entén com festa no ser designat en
una jornada sencera: dissabte i diumenge)
Les sancions federatives per diferents motius.
La reiteració d'arribar tard als partits o de no arribar en el temps establert.
La no assistència a les xerrades tècniques, stage o altres activitats.
En el cas de voler actuar amb una parella fixa només es podrà estar a la categoria
més baixa de cada RT.
En referència a la categoria ACB-LEB-EBA han de seguir la següent normativa
especifica :




Les decisions del ascensos i descensos d’aquestes categories són
responsabilitat de la Comissió creada a tal efecte que està formada per:


El President



El Director Tècnic



El Secretari del CABQ

La seva disponibilitat ha de ser del 100x100, tant del cap de setmana com
dels partits entre setmana que es disputin de la seva categoria.
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Només podran demanar quatre festes durant la temporada (sense tenir en
compte motius laborals justificats o malaltia.) S’entén per festa no actuar en
qualsevol franja del cap de setmana.



La Comissió ACB-FEB podrà determinar que els auxiliars de taula de
LEB, EBA i Copa Catalunya que estiguin al grup de seleccionats pels
informadors, facin un examen a final de temporada per determinar els
possibles ascensos.



Si els descensos s’han de realitzar de forma forçosa, s’entén perquè es perd
una plaça d’algun equip de l’FCBQ en alguna d’aquestes categories, ACBLEB-EBA , la Comissió farà una classificació interna i es descendiran el
número d’auxiliars que calguin des de la part baixa d’aquesta. En aquest
cas l’auxiliar de taula baixarà a la categoria immediatament inferior. En tots
els altres casos, l’auxiliar de taula, ACB-LEB-EBA, descendirà a la
categoria de Copa Catalunya.



S’estableix un criteri de descens per antiguitat :





ACB : Tots aquells que compleixin els 20 anys o més de la
seva categoria.



LEB-EBA : Exactament el mateix que l’ACB, però amb una
durada de 15 anys.

Aquesta Comissió, resta facultada per interpretar qualsevol dubte sobre la
interpretació de les normes anteriorment descrites, i per casos especials
podrà adoptar normes excepcionals.

4.5. Designacions
Els designadors realitzaran la seva tasca seguint els criteris marcats per la Direcció Tècnica. En
el moment de designar els partits es tindran en compte els següents aspectes:
Complir amb les normes establertes i amb els aspectes descrits al punt de valoracions,
tant d’àrbitres com d’auxiliars.
Demanar festes fora de termini.
Disponibilitat i quantitat de festes demanades.
En cap cas es garanteix un mínim de designacions setmanals, ni ser designat a la categoria del
col·legiat, ni ser designats amb els companys triats, ni ser designat a la població de residència.
Els designadors actuaran en funció de les necessitats del CA-EABQ per cobrir els partits de les
competicions de l’FCBQ.
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4.5.1. Àrbitres ascendits de l’escola al comitè
Els àrbitres que han ascendit de l'Escola al Comitè, durant la seva primera temporada al
Comitè, rebran designacions de partits de promoció, ja sigui durant el dissabte al matí o duratn
la resta del cap de setmana.

4.5.2. Número d’encontres designats.
Sempre que hi hagi tres partits seguits de promoció normalment els xiularà el mateix
àrbitre, tot i que si és possible s’intentarà que els àrbitres xiulin només dos partits
seguits. En el cas de partits de no promoció només podran ser designats en dos partits
seguits. En casos especials el Director tècnic podrà autoritzar a dirigir més partits dels abans
mencionats.
En el cas dels auxiliars de taula s’intentarà no designar a un mateix equip d’auxiliars per
realitzar més de tres partits seguits, tot i que en algun cas excepcional el Director Tècnic podrà
autoritzar aquest fet.

4.5.3. Partits amb oficials de taula no designats pel Comitè a l’RT de Girona.
Des de la primera jornada, els oficials de taula de club disposaran de les corresponents
llicències federatives. El seu número de llicència té el format 3XXXX.
Cal recordar que la normativa per aquests partits indica que la taula restarà formada per un
membre de l’equip local i un de l’equip visitant amb les corresponents llicències.
En el supòsit que l’equip visitant renunciï a tenir un membre a la taula, l’equip local haurà de
disposar de dos membres, dels que com a mínim, un d’ells, haurà de disposar de llicència
federativa d’auxiliar de taula de club.
Si cap dels dos auxiliars disposa de llicència federativa en partits de qualsevol categoria, des
de minibàsquet fins a sènior, l’àrbitre ho farà constar OBLIGATÒRIAMENT al dors de l’acta.

4.6. Sol·licitud de festes
La sol·licitud de festa, pels col·legiats de Barcelona, s'ha de fer com a mínim 10 dies abans del
dia
que
es
sol·licita
a
les
següents
adreces
de
correu
electrònic:
dsg.arbitres@basquetcatala.cat, (àrbitres EABQ i CABQ) i dsg.auxiliars@basquetcatala.cat
(auxiliars de taula). Qualsevol festa demanada fora del termini assenyalat haurà de ser per una
CAUSA ABSOLUTAMENT JUSTIFICADA i caldrà portar al departament de designacions
corresponent, el més aviat possible, el comprovant de la citada causa. El fet d’incomplir
d'aquesta norma pot ser motiu de sanció.
Els col·legiats de la RT de Lleida, excepte els àrbitres de Copa Catalunya, Primera i
Segona Categoria Catalana de les mateixes tindran temps per sol·licitar festa fins les
21'00 hores del dilluns abans de la jornada.
Els col·legiats de l’RT de Girona han de sol·licitar les festes mitjançant un mail a
fcbq.girona@basquetcatala, un fax al número 972237080 o lliurant l’imprès omplert
directament a la secretaria de la Federació.
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Els auxiliars de taula de les categories ACB, LEB i EBA només podran demanar quatre
festes durant la temporada (sense tenir en compte motius laborals justificats o malaltia ). Les
festes demanades pels auxiliars d’aquestes categories sempre contaran com si fossin
demanades per tot el cap de setmana.
En el cas de demanar les festes per mail i no obtenir resposta, caldrà que contacteu amb el CAEABQ per tal de confirmar la recepció.

5. Comissió Esportiva
La Comissió Esportiva com a òrgan màxim de les funcions tècniques podrà , per proposta
d’algun dels seus membres i prèvia aprovació, pot variar algun dels punts d’aquestes normes.
La seva aplicació seria de caràcter immediat durant la temporada, després del vist i plau de la
comissió executiva de l’FCBQ.
La comissió Esportiva està formada per:
President del CABQ.
Director Tècnic del CABQ-EABQ.
Secretari del CABQ-EABQ.
Delegats Tècnics de les RRTT.
Sots Director de Programes i Formació.
Sots Director de Qualitat.
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