Comunicado nº2
23/03/2010
1 - A Direcção da ANJB solicitou uma Reunião com o Sr. Presidente da FPB para
apresentação de cumprimentos e abordar os assuntos mais urgentes.
Esta reunião está agendada para o dia 23/3/10 às 19h00
2 - A Direcção da ANJB solicitou uma Reunião com o CA da FPB, para abordar
assuntos de interesse de todos os Juízes, estando esta reunião pendente de
disponibilidade de agenda por parte dos Dirigente do CA.
3 – Na Assembleia Geral da CAJAP realizada em 22.03.2010, foram eleitos os
Corpos Gerentes desta Associação da qual damos conhecimento da sua
constituição no documento em anexo.
4 – Realizou-se no passado dia 20 de Março, na Associação de Basquetebol de Vila
Real, uma acção de formação destinada aos juízes daquele distrito, Árbitros e
Oficiais de Mesa, com a presença de 11 participantes.
A ANJB também marcou presença nesta acção, tendo em linha de vista, o objectivo
traçado pela nova Direcção de aproximar os juízes da Associação, nomeadamente
os das regiões mais interiores do país, muitas das quais não possuem Núcleos
Regionais.
Foram prelectores desta acção o Árbitro Internacional Nuno Monteiro e O Oficial
de Mesa Rui Azevedo, aos quais agradecemos a colaboração dada.
5 - A Direcção da ANJB congratula-se com a nomeação do Árbitro Fernando Rocha
para o Campeonato do Mundo que vai decorrer na Turquia nos meses de Agosto e
Setembro. Esta nomeação é o reconhecimento do trabalho desenvolvido por este
nosso filiado, bem como das capacidades e qualidades dos Juízes Portugueses. Para
o Fernando Rocha vão os nossos desejos dos maiores sucessos e que nessa
competição consiga chegar o mais longe possível.
7 – A Direcção da ANJB deseja ao nosso filiado Pedro Coelho, que consiga obter a
aprovação na fase final do Curso de Promoção a Árbitro Internacional a decorrer
na Alemanha nos primeiros dias de Abril.
8 - A Direcção da ANJB endereça os votos de bom aproveitamento aos recentes
escolhidos pelo CA da FPB, para o curso de promoção a Árbitros Internacionais, os
filiados José Abreu e Paulo Marques, no Curso que se vai realizar em Bolonha entre
20 e 24 de Maio.
9 – É aberta a apresentação de candidaturas à realização do Clinic Internacional da
ANJB, a realizar-se entre os meses de Outubro ou Novembro, conforme aprovação

de datas na Calendarização na época 2010/2011, a aprovar pela FPB. As
candidaturas são abertas a Núcleos Regionais ou grupo de Associados de acordo
com o Caderno de encargos, em anexo a este comunicado e passível de consulta no
site, até ao dia 31 de Maio de 2010.
A Direcção da ANJB

