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INTRODUCCIÓ
Tal i com ja s’ha informat a les darreres activitats tècniques organitzades pel Comitè i Escola
d’Àrbitres, un dels projectes més importants que està desenvolupant l’FCBQ és l’acta digital. Cal
recordar que aquest projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb la lliga ACB, i que arribats a
aquest punt d’implementació del projecte el següent pas és realitzar proves en situacions reals de
partits, per tal d’acabar de corregir aquelles incidències que es puguin presentar durant l’ús
d’aquesta acta en els partits.
Per desenvolupar aquestes proves s’ha decidit que inicialment participin tots els Auxiliars de Taula
de categoria Primera Catalana o categoria superior, tant de Barcelona com de la resta de RRTT.
És previst que tots els Auxiliars d’aquestes categories puguin fer un partit de prova en el que resta
de temporada.
A continuació explicarem el calendari previst, així com alguns aspectes concrets a nivell
organitzatiu d’aquest període de proves.

1. CALENDARI PREVIST

Gener'18

Formació presencial

Febrer - Juny'18

Fase de proves en partits de competició

Temporada 2018-19

Aplicació de l'acta digital
a les competicions masculines i femenines de Copa Catalunya, Júnior i Cadet Preferent .
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1. FORMACIÓ PRESENCIAL
Durant el mes de gener s’organitzaran unes xerrades per explicar el funcionament de l’acta digital.
Es tractarà de sessions de dues hores adreçades als Auxiliars de Taula de Primera Catalana o
categoria superior, on es facilitarà una tablet a cada assistent per tal que puguin realitzar l’acta
digital d’un partit que es projectarà en vídeo.
El calendari d’aquestes xerrades serà el següent:




Barcelona:
-

11 de gener (dijous) de 19 a 21 (Reunió només per informadors)

-

16 de gener (dimarts) de 19 a 21 a Manresa

-

18 de gener (dijous) de 19 a 21

-

23 de gener (dimarts) de 11 a 13

-

24 de gener (dimecres) de 19 a 21

-

25 de gener (dijous) de 19 a 21

Girona:
-



Lleida
-



1 de febrer (dijous) de 19 a 21
30 de gener (dimarts) de 19:30 a 21:30

Tarragona
-

2 de febrer (divendres) de 19 a 21

2. PERÍODE DE PROVES EN PARTITS DE COMPETICIÓ

A partir del mes de febrer es començaran a realitzar partits de proves. El funcionament serà el
següent:
-

Rebreu una designació com Auxiliar de Taula en proves a la vostra Àrea Privada.

-

Realitzareu l’Acta Digital en partits de competició oficial, on estiguin designats dos Auxiliars
de Taula, que es juguin abans o després d’un partit amb tres Auxiliars de Taula designats.
D’aquesta manera, l’Auxiliar “sobrant” serà l’encarregat de realitzar l’Acta Digital.

-

Per realitzar aquesta tasca es rebrà la mateixa remuneració que per qualsevol altre partit,
amb la diferència que no l’import a percebre no es veurà reflectit a la preliquidació
setmanal. Apareixerà a la preliquidació mensual dins de l’apartat “Altres liquidacions”.

-

L’acta realitzada amb la tablet no tindrà validesa oficial. Durant aquest període de proves
les actes vàlides seran les actes realitzades en paper.

-

Un grup fixe de persones seran els encarregats de tenir en custòdia les tablets. Ells seran
els encarregats de portar-les als partits i recollir-les un cop finalizats.
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