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La comunicació entre l’FCBQ, el Comitè-Escola i els àrbitres i
auxiliars de taula, és fonamental per garantir la qualitat del
treball a desenvolupar a l’hora de dirigir els partits de les nostres
competicions.
L’objectiu de l’FCBQ mitjançant el seu CABQ-EABQ no és un
altre que millorar la qualitat de l’arbitratge català.
Pretenem i volem UNIFICAR tots els conceptes i actuacions
abans, durant i després dels encontres,
perquè així ens ho demanen els nostres clubs.
Aquest Manual és una eina que s’uneix a la resta del treball
tècnic: Trobades tècniques, seguiments, comunicats, xerrades, tallers...
L’objectiu d’aquest manual es oferir totes les eines que podeu necessitar per dur a terme les nostres tasques
als partits, donant les pautes, protocols i normes que donen resposta a les vostres necessitats formatives.
Recordeu que alguns dels apartats d’aquest Manual s’han de portar sempre en els partits.
Hem intentat fer el Manual el més pràctic possible, posant exemples allà on és necessari. És una eina fàcil
d’utilitzar i que us podrà ser útil en el vostre dia a dia.
Les millors pàgines del Manual no es publicaran mai, perquè aquestes són l’exemple viu dels veterans: un
exemple a seguir tant pel que fa a la seva qualitat tècnica com la seva qualitat humana.
L’experiència que encara necessiten els àrbitres de l’EABQ només la podran adquirir observant i comprovant el
bon ofici dels seus companys més veterans. Tots hem d’aprendre més Bàsquet.
Sense cap mena de dubte, després de més de vuitanta anys de Bàsquet Català, les noves tecnologies han
permès oferir el un nou Portal Arbitral, on trobareu aquest document que hem fet amb dedicació i esforç, per tal
de millorar la vostra habilitat per xiular.
Finalment, recordeu la responsabilitat que cadascú de nosaltres tenim a l’hora de desenvolupar les nostres
tasques als partits, tant a nivell tècnic com humà, i no oblideu que tots els encontres han de ser dirigits d’acord
amb les regles de joc adaptables per a cada categoria, aplicar el seu esperit , així com les normes descrites
d’aquest Manual, sense oblidar el del sentit comú.

Josep Lluis García Vela
President Comitè d’Àrbitres
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Capítol 1: Estructura Organitzativa
La vida evoluciona i el col·lectiu arbitral ha d’estar sempre
informat i preparat per afrontar les noves propostes que la
nostra federació ens facilita. Una correcta organització i
estructura dinàmica ens permet actuar en les àrees de
captació, formació, seguiment i comunicació i poder fer front
a tots els partits i esdeveniments esportius necessaris.

1.1 Descripció de l’FCBQ
1.2 El Comitè i l’Escola d’Àrbitres

Capítol 2: Normatives
“El desconeixement de les normes no eximeix a ningú d’un
conflicte”, amb aquesta frase queda reflexada la necessitat de
dominar totes les normes de les diferents competicions, a més
de les regles de joc, per reduir els errors en l’activitat arbitral.

2.1. Normes Internes del CA-EABQ
2.2. Normes administratives de l’FCBQ

Capítol 3: L’àrbitre
Aspectes com la comunicació i l’enteniment del joc, a més de
tenir una bona posició, són eines que ajuden en la tasca de
decidir en dècimes de segons què es correcte i què no es
correcte.
Es tracta d’ un compendi d’ajudes per poder millorar la
qualitat del nostre treball

3.1 Tècnica de l’arbitratge per dos àrbitres FIBA
3.2 Annex de tècnica de l’arbitratge FCBQ
3.3 Criteri Arbitral i els seus principis
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Capítol 4: L’auxiliar
Hem desenvolupat un conjunt d’informació que sense cap
mena de dubte ajudarà a la tasca de l’auxiliar de taula, està
molt centrat en els aspectes i normes més utilitzades per ells.
És una bona eina de consulta.

4.1. Tasques de l’auxiliar de taula
4.2. L’anotador
4.3. El cronometrador
4.4. L’operador de 24 segons
4.5. Instruccions d’ús d’aparells electrònics.
4.6. Mecànica de l’auxiliar de taula.

Capítol 5: El Tècnic (pendent)
Sense cap mena de dubte els tècnics arbitrals, en un diferent
apartat (professors, informadors, tutors…) són les branques
de l’arbre a través de les quals portem la “savia-informes” a la
“fulla-els àrbitres”.
Aquesta informació-formació ha de ser de màxim nivell i ser
comunicada de la forma més efectiva.

Pendent de desenvolupament
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