


 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Finalizamos la temporada 2018-2019 después de haber dirigido cerca de 

25.000 partidos por los 568 árbitros y árbitros asistentes del CTAFS, 

creciendo cada temporada en competición y como no puede ser de otra 

manera, también en el estamento arbitral. 

No solamente el grupo de profesores imparten las clases técnicas 

presenciales mensuales, sino que además como viene siendo habitual 

desde hace 3 temporadas realizamos jornadas de tecnificación arbitral 

específicas, llegando esta temporada a realizar un total de 10 sesiones. En 

estas jornadas se encargan de impartirlas el grupo de instructores donde se 

profundiza en el campo de los factores psicológicos aparte de los aspectos 

técnicos. 

Desde hace dos temporadas, se iniciaron las “Taulas Rodonas”, que no es 

más que reunir a un pequeño grupo de árbitros de diferentes categorías en 

las que se trabaja en empatizar entre compañeros/as, compartir 

experiencias y exponer inquietudes comunes a las que se les encuentran 

diferentes visiones encontrando un enriquecimiento y complicidad en 

común. Se han realizado un total de 8 “Taulas Rodonas” en todas las 

delegaciones. Debido a la productividad que hemos visto con esta actividad, 

hemos planificado un total de 15 para la temporada 2019-2020.  

También y siguiendo con el grado de exigencia en la formación, realizamos 

4 jornadas grupales de informadores (2 para nacionales y 2 para 

territoriales), y una 5ª jornada conjunta en la final de Copa Catalunya 

Juvenil.  

Mención especial a las dos convocatorias de pruebas físicas que se realizan 

durante la temporada (Septiembre y Enero), asimismo como los dos 

exámenes técnicos en los que esta última temporada hemos incorporado 

las nuevas tecnologías implantando el examen online en todas las 

delegaciones. 

Con estos datos, no puedo más que estar orgulloso del estamento arbitral 

catalán de Futbol Sala, y que lo importante no sólo es crear / innovar, sino 

vuestra actitud y predisposición en formarnos cada vez mejor. 

 

Marcelino Blázquez Sierra 

CAP del CTAFS 



Engeguen els Cursos d’Àrbitres i Cronometradors de
Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 03/07/2018

Ja s’ha donat el tret de sortida als Cursos d’Àrbitres i Cronometradors de Futbol Sala,

en format intensiu, que es realitzaran durant aquest mes de juliol, arreu de Catalunya,

per la incorporació de nous àrbitres de cara a la temporada 2018-2019.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha

organitzat nous Cursos d’Àrbitres i Cronometradors de Futbol Sala , com a

formació inicial que han de realitzar i superar totes aquelles persones interessades en

incorporar-se com a nous àrbitres i cronometradors per la temporada 2018-2019.

Aquests cursos, que tenen un format intensiu, es duran a terme entre el 2 i el 26 de

juliol de 2018 (del 2 al 12 de juliol el primer torn, i del 16 al 26 de juliol el segon torn,

segons cada delegació), en horari de dilluns a dijous, de 19.00 a 22.00 hores.



Així doncs, aquest dilluns 2 de juliol ha donat el tret de sortida el Curs d’Àrbitres i

Cronometradors de Futbol Sala a 6 de les 8 seus previstes, corresponents a les del

primer torn: Barcelona, Girona, Lleida, Maresme, Vallès Occidental i Tarragona i

Terres de l’Ebre, amb l'assistència de més de 170 alumnes.

Recordem que tots els cursos tenen lloc a la delegacions territorials pertinents:

Barcelona (C/ Sicília, 93-97. Entresòl. 08013 Barcelona), Baix Llobregat (C/ del

Gironès, 7-9. 08940 Cornellà de Llobregat), Catalunya Central (C/ Fra Jacint Coma i

Galí Octagonal, 13 Escala 5. Local 47 Font dels Capellans 08240

Manresa), Girona (C/ Can Pau Birol , 16 1er Pol. Mas Xirgu II 17005 Girona), Lleida (C/

Ramón Castejón, 2 25007 Lleida), Maresme (C/ Alcalde Josep Abril, 9. 1r 1a. 08302

M a t a r ó ) , Vallès Occidental (C/ Apulia, s/n (Edifici Olímpia) 08206

Sabadell) i Tarragona i Terres de l'Ebre (C/ Soler, 24 Entresòl A. 43001 Tarragona).



Pels cursos del segon torn, és a dir, a les delegacions territorials de Barcelona,

Baix Llobregat i Catalunya Central, queden algunes places disponibles.

A continuació es poden consultar les respectives agendes del Curs d’Àrbitres i

Cronometradors de Futbol Sala, en segon torn:

SEUS PEL CURS D'ÀRBITRES I CRONOMETRADORS DE FUTBOL SALA

BARCELONA 

BAIX LLOBREGAT

CATALUNYA CENTRAL

Tots aquells interessats poden trobar tota la informació de com realitzar la inscripció a

través del següent enllaç.

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-03-01_12:54:13_CursCTAFS18BCN2.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-03-01_14:18:09_CursCTAFS18BaixLlobregat.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-03-01_13:49:13_CursCTAFS18CATCENTRAL.pdf
http://fcf.cat/noticia/inscripcio-oberta-per-als-cursos-d-arbitres-i-cronometradors-de-futbol-sala/20/03/2018


 



L’àrbitre català Bernardo Simón ascendeix a 2a Divisió
Nacional de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 04/07/2018

La Comissió Tècnica Nacional d’Àrbitres de Futbol Sala de la RFEF ha comunicat que el

col·legiat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de l’FCF, Bernardo Simón Benet,

ha assolit l’ascens a 2a Divisió Nacional de Futbol Sala.

Dels tres col·legiats del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol que van superar les proves de promoció i ascens a 2a Divisió

Nacional de Futbol Sala el passat 9 i 10 de juny de 2018, a la Ciudad del Fútbol de Las

Rozas, a Madrid, un d’ells ha assolit l’ascens de categoria.

Es tracta de Bernardo Simón Benet (Santa Margarida de Montbui, 1980) el qual porta

una llarga trajectòria com a àrbitre afiliat al CTAFS de l’FCF. La temporada 2008-

2009 va aconseguir iniciar la seva carrera arbitral a 3a Divisió Nacional i, l’any 2011 va



ascendir a 2a Divisió B Nacional fins aquesta temporada que tanquem. Després de dos

anys consecutius superant les proves de promoció i ascens a 2a Divisió Nacional de

Futbol Sala, enguany, Simón ha aconseguit l’ascens. A més de la seva tasca arbitral,

també col·labora com a professor de l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala.

Així doncs, la Comissió Tècnica Nacional d’Àrbitres de Futbol Sala de la Real

Federación Española de Fútbol ha publicat els 13 àrbitres, dels 31 que es van presentar

a les proves procedents de les quinze federacions territorials, que han aconseguit

ascendir a 2a Divisió Nacional de Futbol Sala.

Amb aquest ascens, les categories de 1a i 2a Nacional de Futbol Sala queden cobertes i

representades pel CTAFS de l’FCF per 4 col·legiats a la màxima categoria (Francesc

Garcia-Donas, Miguel Moreno, Alberto i Jordi Centeno) i 4 a la 2a Divisió Nacional

(Roberto i Sergio Mamolar, Joel Garcia i Bernardo Simón).

 



El col·lectiu arbitral de Futbol Sala al costat dels campus
dels clubs federats
FS NOTÍCIES | 12/07/2018

Els dos àrbitres de Primera Divisió Nacional de Futbol Sala, Francesc Garcia-Donàs i

Miguel Moreno, visiten el campus del CCR Castelldefels-Gavà i del FS Parets,

respectivament, apropant el col·lectiu arbitral als jugadors.

CCR Castelldefels-Gavà

Durant l’estiu són molts els clubs federats que organitzen campus. En aquests, moltes

entitats aprofiten per convidar a tècnics o jugadors consolidats per a què visitin els

jugadors inscrits i els hi puguin donar consells i pautes des de la seva experiència

professional. Unes visites que sempre són molt ben rebudes.

El CCR Castelldefels-Gavà i el FS Parets són dues entitats que en els seus respectius

campus han volgut donar un pas més enllà i han convidat al Comitè Tècnic d’Àrbitres de



Futbol Sala, per tal de tenir una nova visió que oferir.

D’aquesta manera, l’àrbitre de Primera Divisió Nacional de Futbol Sala, Francesc

Garcia-Donàs, s’ha desplaçat fins a Gavà per assistir a una nova jornada del Campus

CCR, on tots els nens i nenes participants estant tenint l’oportunitat de conèixer el

futbol sala des de diferents àmbits. Un d’ells ha estat l’arbitral, on Francesc Garcia-

Donàs ha pogut resoldre la gran quantitat de dubtes i inquietuds que s’han plantejat.



Per altra banda, Miguel Moreno, també àrbitre de Primera Divisió Nacional de Futbol

Sala, ha estat convidat pel FS Parets per assistir al Campus Pol Pacheco i FS Parets.

Un campus en el qual s’ha comptat amb entrenaments específics per part del porter de

la Selecció Catalana sub 19 de Futbol Sala, Borja Puerta, i per la visita de Miguel

Moreno, amb qui tots els nois i noies participants han tingut l’oportunitat de preguntar-

li molts dubtes sobre l’arbitratge i, a més, han aprofitat per demanar-li autògrafs i fer-

se fotografies amb ell.



D’aquesta manera, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala fomenta l’apropament

del col·lectiu arbitral als jugadors i jugadores participants del campus perquè puguin

conèixer i comprovar, de primera mà, que els àrbitres són esportistes, igual que ells.



Finalitza el 1r torn del Curs d’Àrbitres de Futbol Sala amb
la incorporació de l’examen online
FS NOTÍCIES | 13/07/2018

Un total de 129 alumnes han finalitzat el primer torn del Curs d’Àrbitres i

Cronometradors de Futbol Sala i a partir del dilluns 17 de juliol, s’inicia el segon torn

amb 50 alumnes més inscrits.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol registra

un augment en el número d’alumnes que han realitzat i realitzaran el Curs d’Àrbitres i

Cronometradors de Futbol Sala, arribant a un total de 179 alumnes.

Dividit en dos torns, i en un format intensiu, el curs de referència és la formació inicial

que han de realitzar i superar totes aquelles persones interessades en incorporar-se

com a nous àrbitres i cronometradors per la temporada 2018-2019. Tots aquests

aspirants, abans d’iniciar el curs, han hagut de passar una entrevista prèvia.



A partir d’aquí, del 2 al 12 de juliol s’ha dut a terme el primer torn del curs, realitzat

per un total de 129 alumnes, a 6 delegacions de l’FCF diferents: Barcelona,

Sabadell, Mataró, Girona, Lleida i Tarragona i Terres de l’Ebre.

Aprofitant la celebració del darrer examen d’aquest primer torn del curs, el CTAFS ha

incorporat una novetat amb l’ús de les noves tecnologies per realitzar l’examen

online. Una prova pilot que s’ha dut a terme amb èxit a les delegacions de Mataró i

Barcelona.



Així doncs, els alumnes van realitzar l’examen amb un dispositiu electrònic, com pot ser

un ordinador, una tauleta, o bé, un telèfon  mòbil, que va permetre recollir les dades de

manera ràpida i centralitzada, amb prestacions com l’auto correcció i la recepció de les

preguntes per part dels alumnes de manera aleatòria, aconseguint optimitzar recursos

humans, horari i disponibilitat d’aula.



Un examen online que, una vegada realitzada la prova pilot, s’anirà incorporant

progressivament als cursos convocats pel CTAFS.

Una vegada finalitzat el primer torn, del 16 al 26 de juliol es realitzarà el segon

torn del Curs d'Àrbitres i Cronometradors de Futbol Sala, en horari de dilluns a

dijous, de 19.00 a 22.00 hores, a les delegacions de Barcelona, Manresa i Cornellà.

La programació del curs consta de 6 classes teòriques, que repassen el reglament, una

sessió pràctica a pista i l’examen final de curs.

 



Els Reglaments del CTAFS i del CTEFS disponibles al web
federatiu
COMITÈ ENTRENADORS | 16/07/2018

L’actualització dels Reglaments del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala i del

Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala, ja estan disponibles a l’apartat del web

federatiu per a la seva consulta.

Una vegada presentades les propostes de modificació d’alguns punts del Reglament

del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala i del Comitè Tècnic d’Entrenadors de

Futbol Sala a la Convenció de Clubs de Futbol Sala, celebrada el passat 19 de maig a

Esplugues de Llobregat, els clubs de futbol sala van aprovar aquests canvis.

Unes modificacions que, posteriorment, es van presentar a l’Assemblea General

Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, el passat 22 de juny, a Cervera, on es

van ratificar, quedant, d’aquesta manera, aprovats.



Així doncs, tant les modificacions específiques de futbol sala del Reglament General

de l’FCF, a través de l’article 70è, article 76è, article 78è bis, article 80è, article 124è,

article 144è, així com les modificacions en alguns articles del Reglament del Comitè

Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala i del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors

de Futbol Sala, ja estan disponibles a l’apartat específic de la pàgina web de l’FCF

(http://fcf.cat/estatuts).

A continuació, es poden consultar els Reglaments esmentats:

REGLAMENTS

REGLAMENT GENERAL FCF

REGLAMENT DEL CTAFS

REGLAMENT DEL CTEFS

Aquests Reglaments, és a dir, el General de l’FCF, el del CTAFS i el del CTEFS, han

entrat en vigor a partir de l’1 de juliol de 2018, un cop han estat aprovats per la

Convenció de Clubs de Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala i ratificats per

l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol.

 

https://www.google.com/url?q=http://fcf.cat/estatuts&sa=D&source=hangouts&ust=1531821871434000&usg=AFQjCNH3RnCA52H60bBsbTULh2awaMWnrw
http://files.fcf.cat/documentos/2018/Reglament General_01_07_18_new.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/2018/ReglamentCTAFS18-19.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/2018/ReglamentCTEFS18-19.pdf


L’àrbitre del CTAFS, Bernardo Simón, visita el campus
del CFS Òdena
FS NOTÍCIES | 19/07/2018

L’àrbitre recentment ascendit, Bernardo Simón, visita el Tecnicampus Futsal 2018

que organitza el club federat CFS Òdena i comparteix la seva experiència amb els

jugadors i jugadores participants.

CFS Òdena

El passat 25 de juny, el club federat, Club Futbol Sala Òdena, va iniciar el

Tecnicampus Futsal 2018. Des del seu inici, l’entitat ha organitzat diverses activitats

pels seus jugadors i jugadores.

Aquest dimecres 18 de juliol, ha estat l’àrbitre del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol

Sala, Bernardo Simón, l’encarregat de visitar aquest campus per poder compartir la

seva experiència professional amb tots els participants.



L’àrbitre, que recentment ha ascendit a 2a Divisió Nacional de Futbol Sala, ha

començat transmetent el missatge a tots els jugadors i jugadores del campus de que

els àrbitres són uns esportistes més, com ells, i els ha explicat el que comporta formar

part del CTAFS, on els col·legiats són constantment avaluats.

A continuació, s’ha parlat sobre la feina que s’està desenvolupant amb la campanya

‘Zero insults a la grada’, tema on els jugadors han mostrat més inquietuds i han exposat

molts casos.

Finalment, Bernardo Simón s’ha posat a disposició dels jugadors i jugadores del

campus per respondre totes les preguntes que li han volgut formular.

Després d’un gran repertori de preguntes, el Bernardo Simón ha xiulat un partit amb

els participants, finalitzant la jornada amb una fotografia de família.



Amb visites com aquesta el CTAFS s’apropa als clubs i, particularment, als seus

jugadors i jugadores, perquè coneguin de primera mà el funcionament d’aquest comitè.

 



Conclou el segon i últim torn del Curs d’Àrbitres de
Futbol Sala amb l’examen online
FS NOTÍCIES | 02/08/2018

Un total de 50 alumnes han finalitzat el segon i darrer torn del Curs d’Àrbitres i

Cronometradors de Futbol Sala amb la novetat de l’ús de les noves tecnologies a

l’examen final.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha posat

el punt i final al Curs d’Àrbitres i Cronometradors de Futbol Sala  amb la celebració

del segon torn, on han participat una cinquantena d’alumnes en un format intensiu.

Aquest curs és la formació inicial que han de realitzar i superar totes aquelles persones

interessades a incorporar-se com a nous àrbitres i cronometradors per a la temporada

2018-2019. El curs consta de  6 classes teòriques, que repassen el reglament, una

sessió pràctica a la pista i l’examen final de curs. Cal destacar que tots els aspirants a

superar la formació han de superar una entrevista prèvia abans de començar el curs.



El segon torn del curs s’ha portat a terme a les delegacions de la Federació Catalana

de Futbol de Barcelona, Cornellà i Manresa. Tal com va succeir en el primer torn, que

va tenir lloc del 2 al 12 de juliol, també s’ha incorporat com a novetat l’ús de les noves

tecnologies per fer l’examen online. Una prova pilot que s’ha realitzat amb èxit a les

delegacions de Mataró i Barcelona.



D’aquesta manera, els alumnes van realitzar l’examen amb un dispositiu electrònic,

com pot ser un ordinador, una tauleta, o bé, un telèfon  mòbil, que va permetre recollir

les dades de manera ràpida i centralitzada, amb prestacions com l’auto correcció i la

recepció de les preguntes per part dels alumnes de manera aleatòria, aconseguint

optimitzar recursos humans, horari i disponibilitat d’aula. Un examen online que, una

vegada realitzada la prova pilot, s’anirà incorporant progressivament als cursos

convocats pel CTAFS.

 



Anunciada la primera convocatòria de les proves físiques
i tècniques del CTAFS
FS NOTÍCIES | 22/08/2018

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala ha convocat, pel proper dissabte 1 i

diumenge 2 de setembre, la primera convocatòria de les proves físiques i tècniques per

a tots els àrbitres i cronometradors.

El CTAFS de l’FCF ha organitzat, de cara al proper dissabte 1 i diumenge 2 de

setembre, la primera convocatòria de les proves físiques i tècniques del CTAFS,

de la temporada 2018-2019, en el centre de tecnificació de la Lliga Catalana de Futbol

Sala, és a dir, al Pavelló Municipal Xavier Ballber (Avinguda Catalunya, 19. Cervelló).

Aquesta primera convocatòria de les proves físiques i tècniques del CTAFS es divideix

en dos torns. El primer d’ells, es realitzarà el dissabte 1 de setembre, de 9.00 a 20.00

hores, mentre que el segon torn, s’efectuarà l’endemà, el diumenge 2 de setembre, en



horari de 9.00 a 14.00 hores.

En total, estan convocats 514 àrbitres de totes les categories. D’aquests, 156 són

procedents de l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala, els quals van realitzar i superar el curs

aquest estiu.

El col·lectiu arbitral de futbol sala ha de superar, al llarg de la temporada, dues

convocatòries de proves físiques, per acreditar-se com a aptes per a la pràctica

arbitral.

Les proves físiques són obligatòries per a totes les categories, excepte per als jutges

de taula. Aquestes es divideixen en tres tipus de proves:

La primera, el ‘Test Yo-Yo’  que té l’objectiu de mesurar la capacitat de recuperació

d’una persona que se sotmet a un exercici progressiu màxim i intermitent, realitzant

una sèrie de repeticions amb carreres d’anada i tornada de 40 metres, variant la

velocitat en progressió ascendent.



A continuació, es realitza la segona prova, la de ‘5x30’, la qual es basa en mesurar la

velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides en una distància específica, similar a la

carrera específica que realitza un àrbitre en una pista de futbol sala.

Finalment, la tercera i darrera prova és la de ‘Zig/Zag’, per tal de mesurar la velocitat

mínima en un circuit amb les diferents formes que pot córrer l’àrbitre (frontal, lateral i

cap enrere) en una pista de futbol sala. El procediment consisteix en córrer en el mínim

temps possible.

Una vegada realitzades les proves físiques arbitrals de totes les categories, el CTAFS

convocarà una jornada de repesca, prevista pel proper diumenge 30 de setembre,

per la tarda.

 



Les primeres proves físiques de la temporada del
col·lectiu arbitral de futbol sala
FS NOTÍCIES | 03/09/2018

Els 475 àrbitres del CTAFS, de les diferents categories, han estat convocats aquest

cap de setmana per realitzar les primeres proves físiques del CTAFS, corresponents a

la present temporada 2018-2019.

Durant aquest cap de setmana s’ha dut a terme la primera convocatòria de les

proves físiques del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala  de la present

temporada 2018-2019, al Pavelló Municipal Xavier Ballber, de Cervelló.



El dissabte 1 de setembre, al llarg de tota la jornada, ha estat el torn dels àrbitres de

Segona B Nacional, Tercera Nacional i Territorial de l’Anoia, Baix Llobregat, Barcelona,

Girona, Lleida, Maresme, Tarragona i Terres de l’Ebre i Vallès. En total, 325 àrbitres

han estat convocats per passar unes proves físiques que s’han iniciat a les 9.00 hores i

han finalitzat a les 20.00 hores, realitzant 11 torns.

L’endemà, el diumenge 2 de setembre, durant tot el matí, s’han dut a terme 5 torns on

han passat els àrbitres de l’Escola d’Àrbitres i alguns àrbitres de Territorial, de

Barcelona. En total, 150 àrbitres convocats.



Així doncs, dels 475 àrbitres convocats, 56 han estat absents i, dels 422 que

s’han presentat, 402 han estat aptes i 20 no han superat les proves, o bé per no

arribar als temps mínims, o bé, per lesió.

Les proves físiques són obligatòries per a totes les categories excepte pels

cronometradors i els jutges de taula i, s’han de superar dues convocatòries al llarg de la



temporada, una a l’inici d’aquesta i l’altra a mitjans de la competició.

Els tres tipus de proves físiques que han passat els àrbitres de futbol sala han estat el

‘Test Yo-Yo’ , que té l’objectiu de mesurar la capacitat de recuperació d’una persona

que es sotmet a un exercici progressiu màxim i intermitent; la de ‘5x30’, la qual es basa

en mesurar la velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides en una distància

específica, igual que la carrera específica que realitza un àrbitre en una pista de futbol

sala; i la de ‘Zig/Zag’, on es mesura la velocitat mínima en un circuit amb les diferents

formes que pot córrer l’àrbitre en una pista de futbol sala.

Una vegada realitzada aquesta primera convocatòria de les proves físiques, el CTAFS

convocarà una jornada de repesca, prevista pel proper diumenge 30 de setembre, per

la tarda.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/media/album/1a-convocatoria-proves-fisiques-ctafs-18-19/1
https://www.youtube.com/watch?v=SsDHfTeBnog


Els àrbitres que dirigiran la Copa Catalunya Sènior de
Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 04/09/2018

El CTAFS fa oficial les designacions arbitrals de cara als quatre partits de la Copa

Catalunya Sènior masculina i femenina de Futbol Sala 2018.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol publica

els noms dels col·legiats que arbitraran les semifinals masculines i les dues

finals femenina i masculina, de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina

de Futbol Sala 2018.

Una competició que es disputarà el proper divendres 7 i diumenge 9 de setembre, al

Palau Blaugrana.

Els quatre equips masculins semifinalistes són l’Escola Pia Sabadell, l’AE Penya

Esplugues, l’Industrias Santa Coloma i el Barça Lassa, mentre que els dos equips



femenins que disputaran la gran final són el CD La Concòrdia i l’AE Penya Esplugues.

A continuació es detallen les designacions arbitrals establertes.

Pels partits del divendres 7 de setembre, corresponents a les semifinals en

categoria masculina:

ESCOLA PIA SABADELL - INDUSTRIAS SANTA COLOMA 1A SEMIFINAL

ROBERTO MAMOLAR CALVO
Àrbitres

SERGIO MAMOLAR CALVO

JUAN JOSÉ CALVO MINGOT 3r àrbitre

ANABEL LABAILA VÁZQUEZ Cronometradora

AE PENYA ESPLUGUES - BARÇA LASSA 2A SEMIFINAL

JOEL GARCÍA RIBERA
Àrbitres

BERNARDO SIMÓN BENET

IVAN LÓPEZ GALIANO 3r àrbitre

SILVIA SERRANO SÁNCHEZ Cronometradora

Pels partits del diumenge 9 de setembre, corresponents a les dues grans finals:



AE PENYA ESPLUGUES - CD LA CONCÒRDIA FINAL FEMENINA

XAVIER GARCÍA SÁNCHEZ
Àrbitres

JORDI CENTENO BONO 

FERNANDO LÓPEZ PRAT 3r àrbitre

IRENE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Cronometradora

FINAL MASCULINA

FRANCESC GARCIA-DONAS SALVADOR
Àrbitres

MIGUEL MORENO MILLÁN

IGNASI VELASCO CASALS 3r àrbitre

MONTSERRAT LLAMAZARES VÁZQUEZ Cronometradora

 



S’inicia la formació continuada pel col·lectiu arbitral de
futbol sala
FS NOTÍCIES | 10/09/2018

Més de 100 àrbitres de categoria nacional i de Divisió d’Honor Catalana inicien

conjuntament la primera classe de la formació continuada de la temporada.

Els àrbitres i cronometradors del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de

categories nacional i de Divisió d’Honor Catalana han donat el tret de sortida a la

formació continuada de la temporada 2018-2019.



Una formació continuada obligatòria per a tots els àrbitres que s’imparteix amb

classes mensuals i per delegació. Però, com ja va sent costum en les darreres

temporades, la primera classe teòrica pels àrbitres de major categoria del col·lectiu, ha

estat impartida de forma única i unificada, a la seu central de la Federació Catalana de

Futbol, i s’ha comptat amb la presència de més de 100 àrbitres d’arreu del territori

català.



La sessió ha estat enfocada principalment a anunciar les modificacions de Reglament

pautades per la Comisión Técnica Nacional de Árbitros de Fútbol Sala de la Real

Federación Española de Fútbol, per a la temporada que s’inicia.

El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle, ha aprofitat l’ocasió

per presentar les novetats dins l’estructura del CTAFS, entre les quals hi ha el

nomenament del nou secretari del comitè, Amadeo Zurita.



Tanmateix, Calle ha felicitat als àrbitres i cronometradors nacionals i de Divisió

d’Honor Catalana per la feina i progressió assolida fins ara, i els ha animat a continuar

creixent com a col·lectiu i formar-se tècnica i teòricament, dia rere dia.

 



Comencen les jornades de tecnificació i d’informadors
arbitrals de futbol sala
FS NOTÍCIES | 17/09/2018

Amb l’inici de la competició d’algunes categories, el CTAFS organitza la 1a jornada de

tecnificació grupal d’informadors arbitrals i la 1a jornada de tecnificació arbitral de

futbol sala, que obren la present temporada.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol reprèn

l’activitat, amb l’inici de la temporada 2018-2019, i ho fa amb dues activitats que

organitza regularment, com són la tecnificació grupal d’informadors arbitrals i la

tecnificació arbitral de futbol sala.

1a jornada de tecnificació grupal d’informadors arbitrals

El dissabte 15 de setembre, el CTAFS ha engegat motors amb la 1a jornada de

tecnificació grupal d’informadors arbitrals, de la present temporada, aprofitant



l’inici de les competicions d’algunes categories de nacional.

Per aquest motiu, l’activitat s’ha dut a terme amb 16 informadors arbitrals que han

assistit al partit de 2a Divisió B Nacional de Futbol Sala que ha enfrontat al FS La Unión

Santa Coloma contra l’AE Bellsport FS, al Pavelló  Municipal Nou, de Santa Coloma de

Gramenet.

Els informadors arbitrals són els encarregats d’avaluar l’actuació dels àrbitres. I, amb

aquestes jornades de tecnificació grupal, el que es pretén és establir una unificació de

criteris a l’hora d’avaluar als àrbitres i als àrbitres assistents.

Entre els objectius que es volen assolir amb aquestes jornades és el d’enfortir les

pautes, aconseguir una cohesió de grup i potenciar les decisions correctes en

determinades situacions, corregint, a més, els defectes que siguin observats. Unes

tasques que es desenvolupen posteriorment al partit en una trobada entre els

mateixos informadors en una aula.

Aquesta 1a jornada de tecnificació grupal d’informadors arbitrals ha anat dirigida pel

cap del CTAFS, Marcelino Blázquez i pel responsable d’informadors arbitrals, Raúl

Crisóstomo.



1a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala

L’endemà, el diumenge 16 de setembre, s’ha dut a terme la 1a jornada de tecnificació

arbitral de Futbol Sala al Pavelló Xavier Ballber, de Cervelló. En aquesta hi ha

participat un total de 22 àrbitres del CTAFS, de les delegacions de l’Anoia, Baix

Llobregat, Barcelonès i Vallès, provinents de l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala del

passat mes de juliol.

L’instructor d’aquesta primera jornada ha estat l’àrbitre de 2a Divisió B Nacional de

Futbol Sala, Rogelio Pacheco, el qual ha realitzat la tecnificació dividint als àrbitres en

dos grups. A tots ells els hi han donat les pautes per perdre la por a la pista i posar-los en

acció, amb autonomia i espontaneïtat. A més, també han treballat els moviments i les

posicions bàsiques tant quan la pilota està en joc com si no ho està. D’aquesta manera,

aquests àrbitres novells, comencen a tenir uns conceptes que els ajudarà a crear la

seva personalitat a la pista de forma gradual.



 



El debut de l’àrbitre Bernardo Simón a la 2a Divisió
Nacional de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 20/09/2018

Bernardo Simón, l’àrbitre del CTAFS recent ascendit a la Segona Divisió Nacional de

Futbol Sala, ha dirigit el seu primer partit de la categoria a Tenerife.

Bernardo Simón Benet (Santa Margarida de Montbui, 1980) porta una llarga

trajectòria com a àrbitre afiliat al CTAFS de l’FCF. El passat mes de juliol va aconseguir

l’ascens a Segona Divisió Nacional de Futbol Sala per part de la Comissió Tècnica

Nacional d’Àrbitres de Futbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol.



El passat cap de setmana va arribar el gran dia del seu debut, viatjant fins a l’illa de

Tenerife. Ho va fer en el partit entre el Dimurol S. Tenerife, equip recent ascendit,

contra El Pozo Murcia B, campió de la temporada passada.

Bernardo Simón va xiular el partit juntament amb el seu company Joel Garcia, el qual ja

porta una temporada a la categoria.



El projecte arbitral del CTAFS basat en la qualitat de la
formació
FS NOTÍCIES | 21/09/2018

La 2018-2019 és la 6a temporada que el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

treballa en un projecte de millora i creixement arbitral, dirigit pel seu màxim

representant, Marcelino Blázquez.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol engega

nova temporada una vegada celebrada la primera convocatòria de les proves físiques

arbitrals.

Un Comitè dirigit per l’èx àrbitre internacional, Marcelino Blázquez, des de fa

diverses temporades, el qual va iniciar un projecte que continua creixent gràcies al

treball diari d’una estructura federativa que ha aconseguit diversos dels objectius

marcats inicialment: “Un dels objectius era regularitzar i donar estabilitat als àrbitres



amb les seves categories, i la temporada passada es va assolir. Un altre objectiu ha

estat el de posar la línia de formació adequada per l’estament arbitral de futbol sala,

amb el recolzament de les jornades de tecnificació arbitral per introduir les necessitats

adequades a cada un d’ells. A més, també ens vam marcar l’objectiu de modificar les

proves físiques arbitrals posant els temps i les proves adequades, i puc dir que avui em

sento orgullós del que hem aconseguit”, afirma Blázquez.

Una línia de treball que continua el seu camí marcat: “Hem de seguir treballant.

Aquesta és la nostra 6a temporada i la veritat és que des del primer moment, el grup

de treball s’ha anat adaptant als canvis introduïts de forma necessària per poder

arribar on som avui en dia, i amb l’estabilitat que això comporta. Tant amb presència

arbitral, com en proves físiques, com arbitrant, s’ha donat un salt de qualitat molt

important”.

El màxim responsable arbitral del futbol sala català té molt clar la clau del seu projecte:

“El pilar base és la formació. Els instructors de cada àrea treballen en la formació



tècnica, física i, a més, en la psicologia arbitral, fonamental en l’exercici arbitral. Durant

la temporada es realitzen jornades de tecnificació arbitral on es traslladen les

necessitats grupals i individuals dels àrbitres. A més, també es realitzen jornades

grupals d’informadors arbitrals per tal d’ajustar criteris a l’hora de puntuar les

actuacions dels col·legiats. Finalment, el CTAFS realitza apropaments amb els clubs

federats de futbol sala per tal de conèixer els dubtes sobre l’arbitratge i poder-los-hi

resoldre, i al mateix temps, aconseguir que ens vegin com un col·lectiu proper a ells, és

a dir, com a uns esportistes més”.

Aquesta temporada 2018-2019 s’ha reforçat la formació assignant a un responsable

tècnic en aquest camp. Una formació que s’inicia i s’imparteix des de l’Escola d’Àrbitres

de Futbol Sala: “Portem set temporades amb l’Escola. Vam iniciar a Barcelona,

obrint després a Lleida, Tarragona i Maresme i, posteriorment, arribant a totes les

delegacions. Els aspirants a àrbitres de futbol sala primer passen una entrevista, que

ens serveix com a primera presa de contacte. A continuació, si la superen, comencen a

realitzar la formació tècnica a l’aula, i la pràctica al pavelló. Si superen aquest segon



pas, només els falta realitzar les proves físiques i aprovar-les per començar a ser

àrbitres novells dins del CTAFS”.

Com a novetat d’enguany, el CTAFS també ha tingut en compte, a part dels àrbitres

que s’inicien, aquells que porten una llarga trajectòria: “Hem ajustat els temps de les

proves físiques pels àrbitres de major edat i que a nivell físic és més difícil aconseguir

uns temps fins ara sol·licitats, perquè aquests col·legiats són importants, ja que en els

partits es nota la seva veterania i experiència arbitral. Hem d’equilibrar el col·lectiu

arbitral, ja que tots ells són necessaris i els hem de fer sentir així”.

L’esperit de millora continua sent fonamental dins d’aquest projecte arbitral: “Cada

temporada s’intenta reforçar les línies que donen productivitat i rectificar el que

creiem que no ha anat tant bé. Així mateix, seguim innovant en noves línies on els

àrbitres se sentin còmodes i participin, ja que això ha demostrat que donen molt més

d’ells mateixos, notant-se en el seu comportament tant dins com fora de la pista”.

El treball, l’esforç i la il·lusió és la filosofia que vol inculcar el Comitè Tècnic d’Àrbitres de



Futbol Sala a tot el seu col·lectiu.

 



La primera taula rodona del CTAFS
FS NOTÍCIES | 25/09/2018

El CTAFS ofereix una formació específica als membres del seu col·lectiu arbitral a

través d’una taula rodona per tal de treballar aspectes específics que els ajudaran en la

seva tasca arbitral.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol amplia

la seva formació per tal d’arribar a tots els àrbitres del seu col·lectiu i proporcionar-los

eines que els ajudin a millorar en la seva tasca arbitral. Ho fa a través d’una taula

rodona dirigida a un grup reduït d’àrbitres amb un perfil similar, amb els quals es

treballen aspectes específics amb els que es poden trobar a les pistes.

Aquest nou format es va implantar la temporada passada amb dues proves pilot que

van servir de precedent per engegar aquesta nova formació a partir d’aquest mes de

setembre. Així doncs, la 1a taula rodona del CTAFS  de la present temporada 2018-



2019 s’ha dut a terme a la seu central de la Federació Catalana de Futbol amb 9

àrbitres de categoria Sènior 'A' i Sènior 'B', de les delegacions de Barcelona, Baix

Llobregat i Vallès.

L’instructor que ha dirigit aquesta taula rodona ha estat el secretari del CTAFS,

Amadeo Zurita, el qual els hi ha plantejat diverses situacions que han hagut

d’interpretar, i gràcies a la participació activa dels àrbitres participants s’han pogut

enriquir del feedback de la resta de companys i han obtingut resposta als dubtes

plantejats.

A partir d’aquí, de forma regular, s’aniran organitzant noves taules rodones amb

diferents grups d’àrbitres.

 



Realitzada la repesca de les proves físiques del CTAFS
per poder començar a arbitrar
FS NOTÍCIES | 01/10/2018

Amb la repesca finalitza la primera convocatòria de les proves físiques dels àrbitres de

futbol sala que, al ser superades, els permet poder començar a xiular en la competició

de l’LCFS.

Durant la tarda d’aquest passat diumenge 30 de setembre de 2018 ha tingut lloc, al

Centre de Tecnificació de l’LCFS, és a dir, al Pavelló Municipal Xavier Ballber, de

Cervelló, la jornada de repesca de les proves físiques dels àrbitres de futbol

sala.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala va convocar aquest repesca una vegada

celebrats els dos torns de la primera convocatòria d’aquest proves físiques, que cal

superar per poder xiular la present temporada.



Així doncs, distribuïts en 3 torns, un total de 100 àrbitres de futbol sala han estat

convocats a aquesta jornada de repesca, els quals no havien superat les proves

físiques en primera instància, o bé, no s’havien pogut presentar en primera

convocatòria.

D’aquests 100 àrbitres convocats, 37 han estat absents i, dels 63 presentats, 57

han estat aptes i 6 no han superat les proves.



Les proves físiques són obligatòries per a totes les categories, excepte pels

cronometradors i els jutges de taula, i s’han de superar dues convocatòries al llarg de la

temporada, una a l’inici d’aquesta i l’altra a mitjans de la competició.

Els tres tipus de proves físiques que han de passar els àrbitres de futbol sala són el

‘Test Yo-Yo’ , que té l’objectiu de mesurar la capacitat de recuperació d’una persona

que es sotmet a un exercici progressiu màxim i intermitent; la de ‘5x30’, la qual es basa

en mesurar la velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides en una distància

específica, igual que la carrera específica que realitza un àrbitre en una pista de futbol

sala; i la de ‘Zig/Zag’, on es mesura la velocitat mínima en un circuit amb les diferents

formes que pot córrer l’àrbitre en una pista de futbol sala.

 



La 2a jornada d’informadors arbitrals de futbol sala es
trasllada a Alforja
FS NOTÍCIES | 08/10/2018

Els informadors arbitrals es reuneixen per segona vegada aquesta temporada per

avaluar l’actuació de l’àrbitre en un partit de 1a Divisió Catalana, i continuen establint

una unificació de criteris d’avaluació.

Tres setmanes després d’iniciar-se, aquest dissabte 6 d’octubre, ha tingut lloc la 2a

jornada de tecnificació grupal d’informadors arbitrals, dirigida pel cap del Comitè

Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, Marcelino Blázquez, juntament amb el delegat

d’informadors, Raúl Crisóstomo.

Unes tecnificacions que es van iniciar, la present temporada 2018-2019, el passat 15

de setembre, en un partit de 2a Divisió B Nacional de Futbol Sala. Per aquest segona

jornada, s’ha optat per visualitzar i analitzar un partit de 1a Divisió Catalana, entre el



Tecnovit l’Alforja i el CFS Montblanc.

Així doncs, aquesta vegada la tecnificació dels informadors s’ha centrat en l’exercici

del col·legiat arbitrant sol.

Els 18 informadors arbitrals assistents, han buscat criteris en comú per establir les

línies adequades a l’hora d’avaluar a l’àrbitre.

Una vegada finalitzat el partit, i haver treballat i debatut tots els aspectes relacionats

amb aquest, s’han exposat els encerts i les deficiències de l’àrbitre durant el partit, de

forma grupal.



D’aquesta manera, amb aquestes jornades el que es pretén és enfortir les pautes per

aconseguir una cohesió de grup i potenciar les decisions correctes en determinades

situacions, corregint, a més, els defectes que siguin observats. Així es pot establir una

unificació de criteris a l’hora d’avaluar els àrbitres i els àrbitres assistents.

 



Formació específica a la segona taula rodona del CTAFS
celebrada a Tarragona
FS NOTÍCIES | 22/10/2018

Un segon grup d’àrbitres, aquesta vegada de la delegació de Tarragona, han dut a

terme la 2a taula rodona del CTAFS, on han pogut treballar aspectes específics útils en

la seva tasca arbitral.

Tres setmanes després d’iniciar-se, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la

Federació Catalana de Futbol, continua amb la seva formació, a través de la 2a taula

rodona del CTAFS  de la present temporada 2018-2019, celebrada el passat dijous 18

d’octubre.

Recordem que la taula rodona va dirigida a un grup reduït d’àrbitres amb un perfil

similar, on es treballen aspectes específics amb què es poden trobar a les pistes.



Doncs bé, aquesta vegada, la formació ha anat dirigida a 4 àrbitres de Divisió

d’Honor Catalana, a  3 àrbitres de Sènior A i a 1 àrbitre de base, de la delegació de

Tarragona.

La persona encarregada de dirigir i proporcionar les eines que els ajudin a millorar en la

seva tasca arbitral, ha estat l’instructor, Jordi Olivé, delegat arbitral de Tarragona.

D’aquesta manera, amb l’organització de taules rodones de forma regular, es pretén

arribar als àrbitres de totes les delegacions de Catalunya.

 



Els àrbitres recent ascendits a DH Catalana de futbol
sala participen en la 2a jornada de tecnificació
FS NOTÍCIES | 22/10/2018

La 2a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala reuneix a 17 àrbitres, recent

ascendits a Divisió d’Honor Catalana de Futbol Sala, rebent formació específica de la

categoria, ja que comencen a xiular en parella.

Aquest diumenge 21 d’octubre, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la

Federació Catalana de Futbol ha realitzat la 2a jornada de tecnificació arbitral de

futbol sala al Pavelló Xavier Ballber, de Cervelló.

Aquesta tecnificació ha anat destinada als 17 àrbitres recentment ascendits a

Divisió d’Honor Catalana de Futbol Sala i que, per tant, comencen a xiular en parella.

L’instructor d’aquesta jornada ha estat el cap del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol

Sala, Marcelino Blázquez, que ha treballat el posicionament i la compenetració entre



la parella arbitral, a més del reglament no escrit. S'han treballat aquells aspectes més

rellevants en l’arbitratge com la gestió del partit, així com de les pròpies emocions i la

psicologia vers els tècnics i jugadors.

De 16.00 a 18.00 hores s’ha iniciat la part teòrica a l’aula on s’han impartits els

conceptes més abstractes i psicològics de l’arbitratge, però alhora més essencials per

poder gestionar tota mena de situacions sorgides en partits, tenint en compte la

importància de la cooperació i compenetració entre els dos membres de la parella

arbitral. Aquesta part s’ha dut a terme analitzant vídeos, projectant presentacions i

amb la profundització de Marcelino Blázquez i constant participació dels 17 àrbitres.



A continuació, s’ha baixat a peu de pista per posar la teoria en pràctica amb exercicis

per treballar la comunicació entre parelles i corregir senyalitzacions i posicionaments.

Mentre dos àrbitres s’exercitaven a pista, la resta de companys amb el cap del CTAFS

analitzaven l’execució per arribar a correccions i conclusions conjuntes.



Aprofitant la celebració d’aquesta jornada de tecnificació arbitral de futbol sala, a les

19.00 hores s’ha disputat un partit amistós, a la mateixa instal·lació, per provar nous

membres del CTAFS com a possibles jugadors per la Selecció del CTAFS, que ha servit

com a exercici final als 17 àrbitres participants de la 2a jornada de tecnificació arbitral

de futbol sala.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Di2D80IJ2zg


Convocat un nou Curs d’Àrbitres de Futbol Sala a Girona
FS NOTÍCIES | 23/10/2018

Per segon any consecutiu, el CTAFS convoca un curs d’Àrbitres de Futbol Sala en

format d’intensiu de Nadal, que es durà a terme a la ciutat de Girona.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala obra, un any més, un nou Curs d’Àrbitres de

Futbol Sala a Girona, amb l’objectiu de cobrir la demanda actual de col·legiats a la

delegació. D’aquesta manera, totes aquelles persones interessades en el món arbitral,

tenen l’opció d’introduir-se en aquest col·lectiu i formar-se, realitzant aquest curs que

es durà a terme en format intensiu, durant les dates nadalenques, per afavorir la

disponibilitat dels estudiants. Un curs destinat tant als aspirants de Girona, com de la

resta de de delegacios territorials de Catalunya.

El Curs d’Arbitratge de Futbol Sala  tindrà un format d’intensiu de Nadal, impartint-

se el 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2018, a la delegació de Girona (C/ Can Pau



Birol, 16, 1r. Pol. Mas Xirgu. Girona) amb els següents horaris:

DATA HORARI

Dijous, 27 de desembre de 2018 De 10.00 a 13.30 hores i de 15.00 a 17.30 hores

Divendres, 28 de desembre de 2018 De 10.00 a 13.30 hores i de 15.00 a 17.30 hores

Dissabte, 29 de desembre de 2018 De 10.00 a 13.30 hores i de 15.00 a 17.30 hores

Diumenge, 30 de desembre de 2018 De 9.00 a 15.00 hores

Aquest curs, supeditat a les places demandades, servirà per incorporar a nous àrbitres

durant la present temporada 2018-2019.

LA INSCRIPCIÓ ONLINE

La inscripció al Curs d’Arbitratge de Futbol Sala només es pot realitzar a través del

sistema informàtic, fins que s’exhaureixin les places, omplint el següent formulari



d’inscripció, al qual s’hi pot accedir fent click aquí.

Una vegada enviada la inscripció, el CTAFS enviarà un correu electrònic de

confirmació a l’interessat i el convocarà per realitzar una entrevista personal.

Tots aquells candidats que hagi superat aquesta primera fase, se’ls hi comunicarà a

través d’un correu electrònic i, posteriorment, hauran de realitzar el pagament de

60€, corresponent a la matrícula del curs.

Amb la quota del curs pagada, les alumnes ja podran realitzar el curs, el qual han

d’aprovar i, a continuació, han de superar les proves físiques arbitrals.

Una vegada aprovat el curs i superades les proves físiques, l’aspirant entrarà  a formar

part del CTAFS.

Continuant amb l’aposta i la promoció al futbol sala femení, les noies que es vulguin

inscriure al curs rebran una subvenció del 50% de l’import de la matrícula.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiq6VnsMbnLEMW6lHFtTm3-a1LO88dRQZ5V78qDL2CuvpHyw/viewform


ELS REQUISITS D’ACCÉS

A continuació es detallen els requisits d’accés mínims exigits per poder realitzar el

curs:

Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en

el seu defecte, estar en possessió del permís de residència.

Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

Ser major d’edat i no haver complert 30 anys el dia 1 de juliol. També

podran integrar-se en l’organització arbitral els que tinguin entre 14 i 18

anys. En aquest darrer cas hauran d’aportar una autorització del pare o

tutor.

Estar en ple ús dels drets civils.

No estar inhabilitat ni haver estat sancionat  més d’una vegada per falta

greu o una vegada per falta molt greu, pels òrgans competents de la

jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització

d’aquesta mena.

No haver suspès en dues ocasions aquest curset, la qual cosa

l’inhabilitaria per accedir novament al mateix. Només ho podrà tornar a

fer si han passat un mínim de dues temporades.

Pagament del primer import de la matrícula que dóna accés al curs de

formació. Una vegada superat, realitzar el pagament del segon import

per realitzar les proves físiques.

Disposar d’un dispositiu amb connexió a internet per a l’elaboració de les

actes (tablet, smartphone o portàtil).

Així doncs, ja estan obertes les inscripcions per matricular-se al Curs d’Àrbitres de



Futbol Sala de Girona i, d’aquesta manera poder iniciar la formació com a col·legiat de

futbol sala.

 



La darrera promoció de l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala
rep la 3a jornada de tecnificació
FS NOTÍCIES | 19/11/2018

37 àrbitres de la 7a promoció de l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala participen a la 3a

jornada de tecnificació arbitral de futbol sala, a Cornellà de Llobregat, on han rebut

formació específica que els facilitarà la seva tasca a les pistes.

La 3a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala ha tingut lloc, aquest diumenge

18 de novembre, al Pavelló Municipal Sant Ildefons, de Cornellà de Llobregat.

Una jornada de tecnificació organitzada pel Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de

la Federació Catalana de Futbol que, aquesta vegada, ha anat destinada

exclusivament als àrbitres més novells, és a dir, els de la darrera promoció de

l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala.



Es tracta d’un total de 37 àrbitres que van realitzar el Curs d’Àrbitres el passat mes de

juliol i que han començat a xiular la present temporada 2018-2019. És per aquest

motiu que a través d’aquesta jornada, se’ls hi ha volgut donar instruccions sobre el

procediment d’actuació del col·legiat.

Ho ha fet l’instructor Raúl Crisóstomo, responsable de formació del CTAFS, el qual, a

la part teòrica d’aquesta jornada de tecnificació arbitral ha explicat en què consisteix

el procediment arbitral d’arribada a la instal·lació abans, durant i després del partit. A

més, ha exposat la presa de contacte que ha de mantenir el col·legiat amb els cossos

tècnics d’ambdós equips. Finalment, ha resolt certes inquietuds lògiques en els nous

àrbitres



A continuació, de 18.00 a 20.00 hores, s’ha iniciat la part pràctica a peu de pista, on

l’instructor els hi ha explicat i plasmat aspectes de posicionament i senyalització

arbitral que han de tenir en compte i que han d’anar perfeccionant a mesura que vagin

agafant més confiança. A més, també se’ls hi han facilitat criteris d’unificació de la

tasca arbitral.



 



Intercanvi d’experiències a la tercera taula rodona del
CTAFS
FS NOTÍCIES | 23/11/2018

La 3a taula rodona del CTAFS ha tingut lloc a la delegació de Lleida, amb 8 àrbitres de

diferents categories, els quals han exposat i debatut diversos aspectes rellevants per

la seva activitat arbitral.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol continua

formant als seus àrbitres. Aquesta vegada ho ha fet, aquest dijous 22 de novembre, a

la delegació de Lleida, a través de la 3a taula rodona del CTAFS  de la present

temporada 2018-2019.

Dirigida pel professor del CTAFS i àrbitre de 2a Divisió Nacional de Futbol Sala,

Bernardo Simón, acompanyat de la delegada del CTAFS a Lleida, Anabel Labaila,

han assistit a aquesta taula rodona un total de 8 àrbitres de diferents categories; 2



àrbitres de Divisió d’Honor Catalana, 3 àrbitres de Sènior A i B, i 3 àrbitres de

Base.

En primer lloc, s’ha parlat sobre el posicionament del col·legiat a la pista, així com de la

manera de gestionar les protestes dels jugadors i del públic. Amb aquest tema sobre la

taula, els àrbitres han anat realitzant diferents aportacions personals en base a la seva

experiència.

A més, els col·legiats de categories superiors han pogut explicar les diferències amb el

pas de les categories i com afrontar-les, ja que l’exigència va pujant.



A part d’aquests, molt altres temes s’han tractat en una nova taula rodona que, com a

objectiu, va dirigida a un grup reduït d’àrbitres amb un perfil similar, amb els que es

treballen aspectes específics amb els que es poden trobar a les pistes.

D’aquesta manera, amb l’organització de taules rodones de forma regular, es pretén

arribar als àrbitres de totes les delegacions de Catalunya.

 



Una jornada de tecnificació arbitral de futbol sala
aprofitant la preparació prèvia dels Comarcals
FS NOTÍCIES | 26/11/2018

8 àrbitres de les delegacions de Lleida i Anoia xiulen els partits amistosos

d’entrenament entre les Seleccions Comarcals de Lleida i Catalunya Central, al mateix

temps que reben formació específica a la 4a jornada de tecnificació arbitral de futbol

sala.

En motiu dels entrenaments de les Seleccions Comarcals de Futbol Sala, la delegació

de Lleida i de Catalunya Central ha organitzat, aquest diumenge 25 de novembre de

2018, quatre partits amistosos entre elles, en les categories masculines participants,

és a dir, la Benjamí, l’Aleví, l’Infantil i la Cadet. En categoria Infantil femenina i Cadet

femenina, els partits s'han disputat contra el Futsal Athlètic Vilatorrada.

Aprofitant aquest partits, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació



Catalana de Futbol ha dut a terme la 4a jornada de tecnificació arbitral de futbol

sala, al mateix Pavelló Mont Aqua, de Santa Margarida de Montbui.

Concretament, aquesta tecnificació ha anat destinada a 6 àrbitres de la

delegació de Lleida i 2 àrbitres de la delegació d’Anoia . Concretament, a 2

àrbitres de categoria Sènior B, a 2 àrbitres de categoria Sènior A i a 4 àrbitres de

categoria base.

Així doncs, els àrbitres de categoria base han xiulat els partits de Benjamí, Aleví,

Infantil i Infantil femení, mentre que els de Sènior B han arbitrat al partit Cadet femení

i, finalment, els dos col·legiats d’Anoia, de categoria Sènior A, han dirigit el partit del

Cadet.

A nivell teòric, l’instructor d’aquesta jornada, el cap del CTAFS, Marcelino Blázquez,

ha estat l’encarregat de donar-los-hi les pautes bàsiques, tant en arbitratge individual



com en arbitratge en parella, així com en el posicionament i les senyalitzacions

adequades per cada circumstància que succeeix en els partits. Per aquest motiu els hi

ha traslladat la importància de treballar amb anticipació, quelcom que els hi serà molt

útil quan arribin a xiular en parella, ja que la compenetració i coordinació entre ambdós

col·legiats per la presa de decisions és fonamental.

En aquesta 4a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala hi ha estat present la

delegada del CTAFS a Lleida, Anabel Labaila.

 



Les designacions arbitrals pels Campionats Comarcals
FS NOTÍCIES | 05/12/2018

El CTAFS publica la llista dels 34 col·legiats que dirigiran els 84 partits corresponents

als Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala, que es disputaran entre

el dissabte 8 i el diumenge 9 de desembre, a Blanes.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol fa

públiques les designacions arbitrals previstes per la 8a edició dels Campionats

Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala, que es celebraran el proper 8 i 9 de

desembre de 2018, a la Ciutat Esportiva de Blanes.

Així doncs, el dissabte 8 de desembre, de 10.00 a 20.00 hores, tindrà lloc la fase de

grups d’aquests Campionats Comarcals, on es disputaran un total de 60 partits, els

quals seran arbitrats per 21 àrbitres de les següents categories: 3a Divisió

Nacional, Divisió d’Honor Catalana, Sènior A, Sènior B i de Base, de diferents



delegacions: Anoia, Baix Llobregat, Barcelona, Girona, Lleida, Maresme, Tarragona i

Vallès.

L’endemà, el diumenge 9 de desembre, les 24 seleccions que s’hagin classificat el dia

anterior, disputaran la fase final, on es disputaran un total de 24 partits, que aniran

arbitrats per 13 col·legiats del CTAFS, de 2a Divisió B Nacional, de 3a Divisió

Nacional i de Divisió d’Honor Catalana, ja consolidats i que provenen de les

delegacions de Baix Llobregat, Barcelona, Maresme i Vallès.

Les designacions arbitrals pels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol

Sala 2018 estan disponibles a l’apartat específic de la pàgina web de la Federació

Catalana de Futbol. Una secció habilitada específicament per poder consultar tota la

informació sobre aquesta nova edició dels Campionats Comarcals.

DESIGNACIONS ARBITRALS CAMPIONATS COMARCALS 2018

Es pot accedir a aquest apartat específic dels Campionats Comarcals a través del

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-12-05_11:32:24_DesignacionsArbitralsComarcals18.pdf


bànner que hi ha a la portada de Futbol Sala del web federatiu, o bé, directament fent

click aquí.

 

http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala


La figura arbitral femenina en els Campionats Comarcals
de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 08/12/2018

La potenciació de la dona en el món de l’arbitratge és una prioritat pel CTAFS, que any

rere any augmenta i evoluciona.

Els Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala 2018 són arbitrats

per 34 col·legiats de totes les delegacions territorials. A més, el conjunt de categories

arbitrals des de Base fins a 2aB Nacional són representades a través dels àrbitres

designats en la seva totalitat. Però enguany, destaca l’augment de presència femenina

en aquest col·lectiu, que any rere any va en evolució creixent.

En els darrers anys, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala  ha apostat

fortament per l’increment i evolució de l’arbitratge femení, seguint les directrius de la

campanya #Orgullosa de l‘FCF. Aquesta aposta és valorada de manera molt positiva



pel col·lectiu femení del CTAFS, representat als Campionats Comarcals 2018 per la

Soraya Ortega, Sènior A d’Anoia, la Noelia Tiriñena, Sènior B del Vallès, la Maribel

Sepúlveda, Sènior B de Barcelona, la Ivette Agell, Sènior A del Maresme, i la Cristina

Paz, Base de Girona.

La Noelia Tiriñena, molt satisfeta per debutar en els Campionats Comarcals dirigint

tres partits, ha afirmat que “la visibilitat i la importància que es dóna per part del

Comitè Arbitral de Futbol Sala envers les noies en esdeveniments com els Comarcals,

és essencial per fomentar l’arbitratge femení i que aquest creixi i progressi”.

La col·legiada gironina, Cristina Paz, també debutant enguany, considera molt

important que es facin uns campionats com són els Comarcals de Seleccions Base de

Futbol Sala, en què hi hagi participació femenina i masculina de manera conjunta a

nivell d’equips, i també d’àrbitres. Ella creu que la unió d’ambdós gèneres en un mateix

acte contribueix a integrar i a potenciar la figura de la dona en el futbol sala, a més

d’assolir la seva normalització.



Per la seva banda, Maribel Sepúlveda, àrbitra amb major experiència en Campionats

Comarcals, fa una crida des de la Ciutat Esportiva de Blanes a totes aquelles noies

amb ganes de conèixer el món arbitral: “La figura femenina està cada vegada més ben

valorada i respectada, i som nosaltres les primeres que ens hem d’autoexigir física i

mentalment, i fer pinya entre totes per superar les adversitats”.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala també ha estat representat, en la primera

jornada dels Comarcals 2018, per l’àrbitre català de Primera Divisió Nacional, Miguel

Moreno. L’experimentat col·legiat ha volgut donar suport als seus joves companys

designats i transmetre’ls les seves vivències.



Tota la informació relacionada amb la 8a edició dels Campionats Comarcals de

Seleccions Base de Futbol Sala està disponible a través del banner que hi ha a la

portada de Futbol Sala del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala


Els àrbitres de Divisió d'Honor Catalana dirigeixen la fase
final dels Comarcals
FS NOTÍCIES | 09/12/2018

El CTAFS aposta pels àrbitres recent ascendits a la primera categoria arbitral en

parella, per dirigir els partits de la fase finals dels Campionats Comarcals.

La segona jornada dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

ha estat arbitrada per 13 col·legiats de les delegacions del Baix Llobregat, Maresme,

Barcelona i Vallès. Tots ells són àrbitres de categories en parella: 1 de 2aB Nacional, 2

de 3a Nacional i 10 de Divisió d’Honor Catalana.



Els 10 àrbitres de la màxima categoria catalana són tots acabats d’ascendir, iniciant-se

en la present temporada a l’arbitratge en parella. El cap del CTAFS, Marcelino

Blázquez, seguint amb el projecte de formació dels àrbitres més novells en les

darreres temporades, enguany ha volgut donar protagonisme als nous àrbitres de

Divisió d’Honor Catalana i que alguns d’ells fossin els encarregats de dirigir les Fases

Finals dels Comarcals 2018.



A més, els àrbitres de Primera Divisió Nacional, Francesc Garcia-Donás, i de Segona

Divisió Nacional, Bernardo Simón no han volgut perdre’s la festa del futbol sala català.

Ambdós, han estat donant suport els companys designats per dirigir les semifinals, els

3r i 4t lloc i les finals dels Comarcals. Ha estat una bona oportunitat per tots els

col·legiats presents, que han pogut compartir vivències i resoldre dubtes amb els dos

companys de categories superiors, tots dos amb llargues experiències arbitrals.

Francesc Garcia-Donás, ha felicitat els àrbitres designats per xiular les Fases Finals

dels Comarcals 2018, ja que considera que per tots ells és un reconeixement a la

trajectòria i la feina feta els darrers anys. A més, assegura que “des del Comitè Tècnic

d’Àrbitres de Futbol Sala s’està treballant molt bé la formació, evolucionant a passos

agegantats i els resultats positius cada vegada són més presents”.



Tota la informació relacionada amb la 8a edició dels Campionats Comarcals de

Seleccions Base de Futbol Sala està disponible a través del banner que hi ha a la

portada de Futbol Sala del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala


La quarta Taula Rodona del CTAFS es centra en
col·legiats del Baix Llobregat
FS NOTÍCIES | 21/12/2018

Set àrbitres de les categories Sènior A i B reben formació específica a través de la 4a

taula rodona del CTAFS, on han pogut debatre dubtes específics de la seva tasca

arbitral.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol

acomiada l’any amb la 4a taula rodona del CTAFS  de la present temporada 2018-

2019, celebrada aquest passat dijous 20 de desembre.

Aquesta 4a sessió s’ha dut a terme a la delegació del Baix Llobregat, a la població de

Cornellà de Llobregat, després d’haver passat per Barcelona, Tarragona i Lleida.



La taula rodona va dirigida a un grup reduït d’àrbitres amb un perfil similar on es

treballen aspectes específics amb què es poden trobar a les pistes.

Aquesta vegada, la formació ha anat dirigida a 4 àrbitres de Sènior A i a 3 àrbitres

de Sènior B, de la delegació del Baix Llobregat, els quals, els més novells en la

categoria han plantejat els seus dubtes i inquietuds a nivell arbitral, de tal manera que

els seus companys han pogut ajudar-los a resoldre'ls a partir de la seva experiència.

D’aquesta manera s’ha creat un intercanvi d’informació molt útil pels col·legiats,

dirigida per l’instructor, Raúl Crisóstomo, responsable de la formació del CTAFS, el

qual també els hi ha proporcionat eines que els ajudin a millorar en la seva tasca

arbitral.



Amb aquesta taula rodona ja se’n sumen 4  i, l’organització d’aquesta continuarà sent

regular per tal de poder arribar als àrbitres de totes les delegacions de Catalunya al

llarg de la present temporada.

 



Primer examen arbitral online, simultani a tota
Catalunya
FS NOTÍCIES | 21/12/2018

Un total de 356 àrbitres i àrbitres assistents de les categories de territorial de futbol

sala han realitzat, a través de l’ús de les noves tecnologies, l’examen online, de forma

simultània a totes les delegacions de Catalunya.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, després

de realitzar una prova pilot, ha implantat un nou sistema de realització d’examen

online, fent ús de les noves tecnologies.

Aprofitant la celebració del primer examen de la present temporada 2018-2019

dels àrbitres que dirigeixen les categories territorials de futbol sala, el CTAFS,

aquest passat dijous 20 de desembre de 2018, ha realitzat l’examen online a totes

les delegacions de Catalunya, de forma simultània.



Aquest examen entra dins la formació continuada que desenvolupen els àrbitres de

futbol sala al llarg de la temporada, sent el primer que realitzen i quedant pendent el

del proper mes d’abril.

En total 356 àrbitres i àrbitres assistents han realitzat, en format online i de

manera simultània, a les delegacions de Barcelona, Cornellà de Llobregat,

Vilanova del Camí, Mataró, Lleida, Tarragona i Granollers , un examen amb un

dispositiu electrònic, com pot ser un ordinador, una tauleta, o bé, un telèfon  mòbil, que

permet recollir les dades de manera ràpida i centralitzada, amb prestacions com l’auto

correcció i la recepció de les preguntes per part dels alumnes de manera aleatòria,

aconseguint optimitzar recursos humans, horari i disponibilitat d’aula.





Aquest sistema online també es va utilitzar el passat dijous 13 de desembre, amb els

àrbitres i àrbitres assistents de categoria Nacional, així com amb els àrbitres de Divisió

d’Honor Catalana.

De cara al proper diumenge 23 de desembre es realitzaran, amb aquest mateix format

online, els corresponents exàmens de repesca per a tots aquells àrbitres que no van

poder realitzar l’examen a la primera convocatòria, o bé, perquè no el van superar.

 



Els col·legiats que dirigiran el Campionat d’Espanya a
Sabadell
FS NOTÍCIES | 03/01/2019

Un total de 18 àrbitres i àrbitres assistents de categoria Nacional de Futbol Sala són els

encarregats de dirigir els 6 partits de la Fase Prèvia del Campionat d’Espanya de

Seleccions Autonòmiques sub 20 i sub 17 femení, que es disputa a Catalunya.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol publica

els noms dels àrbitres que dirigiran la Fase Prèvia del Campionat d’Espanya de

Seleccions Autonòmiques sub 20 i sub 17 femení de Futbol Sala.

Un campionat que es disputa, del 3 al 5 de gener de 2019 al Pavelló Municipal Sabadell

Nord (Ronda Collsalarca, 4. Sabadell) i on hi participen les categories sub 20 i sub 17

femenina.

Les seleccions autonòmiques participants (tres per categoria), disputaran, en total, sis



partits durant el transcurs dels tres dies que durarà aquesta fase prèvia, els quals

aniran dirigits per 18 àrbitres i àrbitres assistents del CTAFS, tots ells, de

categoria Nacional de Futbol Sala.

Així doncs, a continuació es detallen les designacions arbitrals establertes.

Pels partits del dijous 3 de gener, corresponents a la primera jornada d’aquesta fase

prèvia:

CASTELLA LA MANXA - ARAGÓ SUB 17 FEM

EDUARD MONFERRER PÉREZ
Àrbitres

DAVID SAGRERA NAVARRO

ANAIS OLAYA HERRERIA Àrbitra assistent

CANÀRIES - ARAGÓ SUB 20 FEM

MANUEL TITOS CALVILLO
Àrbitres

JOAQUÍN RODRÍGUEZ VILA

ANA CARRETAS ESCALONA Àrbitra assistent

Pels partits del divendres 4 de gener, corresponents a la segona jornada d’aquesta

fase prèvia:



CATALUNYA - CASTELLA LA MANXA SUB 17 FEM

VÍCTOR PASAMONTES REMISA
Àrbitres

BRIAN TORQUEMADA MARTÍNEZ

JOSE MUNICIO CARRASCO Àrbitre assistent

CATALUNYA - CANÀRIES SUB 20 FEM

ADRIÀ GALI PALLEJA
Àrbitres

OSCAR MORENO TEBA

CHRISTIAN MOLES CRESPO Àrbitre assistent

Finalment, pels partits del dissabte 5 de gener, corresponents a la tercera i darrera

jornada d’aquesta fase prèvia:

CATALUNYA - ARAGÓ SUB 17 FEM

ENRIQUE BLÁZQUEZ SIERRA
Àrbitres

JAVIER CANO GÁLVEZ

JEFFERSON JAVIER CARPIO BRAVO Àrbitres assistent



CATALUNYA - ARAGÓ SUB 20 FEM

ROGELIO PACHECO GÓMEZ
Àrbitres

IGNASI VELASCO CASALS

SONIA AGUILAR MIRANDA Àrbitra assistent

Per tal de poder seguir tant els resultats dels partits, com les notícies relacionades amb

aquesta Fase Prèvia, així com les galeries d’imatges de tots els encontres, estarà

disponible un apartat específic que es pot accedir a través del bàner situat a la portada

del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

http://fcf.cat/campionat-sabadell


Triple sessió de tecnificació arbitral per informadors i
col·legiats
FS NOTÍCIES | 15/01/2019

El CTAFS omple el cap de setmana amb diverses activitats formatives pels seus

afil·liats, a través de la 3a i 4a jornada de tecnificació grupal d’informadors arbitrals i

amb la 5a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala ha realitzat, durant el cap de setmana del 12

i 13 de gener, una triple activitat formativa.

Primerament, el dissabte 12 ha dut a terme la 3a jornada de tecnificació grupal

d’informadors arbitrals, aprofitant el partit de 1a divisió Catalana, entre el Santa

Susanna i el Caldes de Malavella. L’instructor d’aquesta tecnificació, l’àrbitre, Javi

Cano, ha estat l’encarregat de dirigir els comentaris entre els informadors presents,

parlant sobre la gestió de les emocions, de la importància de la motivació, la rellevància



de la concentració,... tant dins com fora de la pista, així com el posicionament dels

àrbitres que xiulen en parella.

L’endemà, l’activitat dirigida als informadors arbitrals ha estat en un partit dirigit per

dos àrbitres i un àrbitre assitent, corresponent a la 2a divisió Nacional B, entre el FS

Pallejà i el CCR Castelldefels, suposant la 4a jornada de tecnificació grupal

d’informadors arbitrals on l’instructor ha estat l’informador Raúl Crisóstomo.



A través d’aquestes jornades de tecnificació grupal d’informadors es pretén establir

uns criteris a l’hora de qualificar les mateixes situacions de joc per tal de donar la

mateixa puntuació, independentment de l’informador que sigui.

Ensenyar als àrbitres a llegir el partit per tenir una correcta visió de tot el joc amb una

visió generalitzada és imprescindible per poder afrontar millor les preses de decisions.



El mateix diumenge 13 degener, però en una altra instal·lació, aquest cop, al Pavelló

Municipal Xavier Ballber, de Cervelló, 20 àrbitres de les categories Sènior A i

Sènior B han estat convocats a la 5a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala,

amb els quals s’ha iniciat un treball específic per a ells, que s’inicia amb aquesta jornada

de tecnificació i que tindrà una continuïtat al llarg d’aquesta temporada, a través de

l’insctuctor Rogelio Pacheco.



Amb tots ells s’han treballat aspectes de gestió del partit, del posicionament en pista

individual i en parella, així com la gestió de diferents situacions de joc que s’han donat a

la pista, en un partit amistós.

Un amistós que s’ha celebrat aprofitant aquesta tecnificació arbitral, amb la Selecció

d’Àrbitres de Futbol Sala, la qual va dirigida pel tècnic Amadeo Zurita, sent la primera

convocatòria de la present temporada, per tal de començar a entrenar amb els

jugadors que participaran en el torneig de Las Rozas.



 



El col·lectiu arbitral realitzarà la segona convocatòria de
les proves físiques i tècniques
FS NOTÍCIES | 17/01/2019

Queda convocada la segona convocatòria de les proves físiques i tècniques per a tots

els àrbitres i àrbitres assistents, distribuïda en tres jornades diferents entre el 20, el

27 de gener i el 2 de febrer.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol posa

data a la segona convocatoria de les proves físiques i tècniques del CTAFS, de la

present temporada 2018-2019.

Una segona convocatòria que es divideix en tres jornades diferents, entre els

diumenges 20 i 27 de gener, i el dissabte 2 de febrer.

A continuació es detallen els horaris d’aquestes tres jornades:



2A CONVOCATÒRIA DE LES PROVES FÍSIQUES I TÈCNIQUES DEL CTAFS

1a jornada 20 de gener De 10.00 a 14.00 hores Quart 121 àrbitres

2a jornada 27 de gener De 16.00 a 20.00 hores Cervelló 129 àrbitres

3a jornada 2 de febrer De 9.00 a 16.00 hores Cervelló 223 àrbitres

La primera jornada tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu de Quart (C/ Modeguer, 38.

Quart), mentre que la segona i la tercera es duran a terme en el centra de tecnificació

de l’LCFS, és a dir, al Pavelló Municipal Xavier Ballber (Av. Catalunya, 19. Cervelló).

En total, estan convocats 473 àrbitres de totes les categories.

El col·lectiu arbitral de futbol sala ha de superar, al llarg de la temporada, dues

convocatòries de proves físiques, per acreditar-se com a aptes per a la pràctica

arbitral.



Les proves físiques són obligatòries per a totes les categories, excepte per als jutges

de taula. Aquestes es divideixen en tres tipus de proves:

La primera, el ‘Test Yo-Yo’  que té l’objectiu de mesurar la capacitat de recuperació

d’una persona que se sotmet a un exercici progressiu màxim i intermitent, realitzant

una sèrie de repeticions amb carreres d’anada i tornada de 40 metres, variant la

velocitat en progressió ascendent.

A continuació, es realitza la segona prova, la de ‘5x30’, la qual es basa en mesurar la

velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides en una distància específica, similar a la

carrera específica que realitza un àrbitre en una pista de futbol sala.

Finalment, la tercera i darrera prova és la de ‘Zig/Zag’, per tal de mesurar la velocitat

mínima en un circuit amb les diferents formes que pot córrer l’àrbitre (frontal, lateral i

cap enrere) en una pista de futbol sala. El procediment consisteix en córrer en el mínim

temps possible.



Una vegada realitzades les proves físiques arbitrals de totes les categories, el CTAFS

convocarà una jornada de repesca, prevista pel proper diumenge 24 de febrer.

 



Designats els àrbitres per la prèvia del Campionat
d’Espanya sub 19 i sub 16
FS NOTÍCIES | 18/01/2019

Els 12 partits corresponents a la Fase Prèvia del Campionat d’Espanya de Seleccions

Autonòmiques sub 19 i sub 16 de futbol sala, que es disputa a Martorell, aniran dirigits

per 36 àrbitres i àrbitres assistents del CTAFS, de categoria Nacional de Futbol Sala.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol fa

públiques les designacions arbitrals per la Fase Prèvia del Campionat d’Espanya

de Seleccions Autonòmiques sub 19 i sub 16 de Futbol Sala, que es disputarà del

25 al 27 de gener de 2019, entre el Pavelló Municipal Can Cases i el Pavelló Municipal

de Martorell.

En aquest campionat hi participaran quatre seleccions autonòmiques per categoria i,

per tant, cada grup de quatre seleccions disputarà dos partits per jornada, celebrant



quatre partits diaris, per les tres jornades. Uns encontres, 12 en total, que aniran

dirigits per 36 àrbitres i àrbitres assistents del CTAFS, tots ells, de categoria

Nacional de Futbol Sala. 

ÀRBITRES CATEGORIA

2 àrbitres 2a Divisió Nacional de Futbol Sala

20 àrbitres 2a Divisió B Nacional de Futbol Sala

2 àrbitres 3a Divisió Nacional de Futbol Sala

ÀRBITRES ASSISTENTS CATEGORIA

5 àrbitres 1a Divisió Nacional de Futbol Sala

5 àrbitres 2a Divisió B Nacional de Futbol Sala

2 àrbitres 3a Divisió Nacional de Futbol Sala



Així doncs, a continuació es detallen les designacions arbitrals establertes.

Pels partits del divendres 25 de gener, corresponents a la primera jornada d’aquesta

fase prèvia:

CATEGORIA PARTIT DESIGNACIONS ARBITRALS

SUB 16 CASTELLA LA MANXA - PAÍS BASC

ENRIQUE BLÁZQUEZ SIERRA

JAVIER CANO GÁLVEZ

DOLORS REYES CORONA

SUB 16 CATALUNYA - COM. DE MADRID

ROGELIO PACHECO GÓMEZ

IGNASI VELASCO CASALS

SÒNIA AGUILAR MIRANDA

SUB 19 CASTELLA LA MANXA - PAÍS BASC

CARLES ESTRUC OLIVÉ

JAVIER FERNÁNDEZ FUENTES

CRISTIAN MOLES CRESPO

SUB 19 CATALUNYA - COM. DE MADRID

JOEL GARCÍA RIBERA

BERNARDO SIMÓN BENET

SILVIA SERRANO SÁNCHEZ

Pels partits del dissabte 26, corresponents a la segona jornada d’aquesta fase

prèvia:



CATEGORIA PARTIT DESIGNACIONS ARBITRALS

SUB 16 CAST. LA MANXA - COM. MADRID

MARC BASTIDAS MORELLA

EDUARD MONFERRER PÉREZ

MÍRIAM GARCÍA SALOMÓ

SUB 16 CATALUNYA - PAÍS BASC

IVAN LÓPEZ GALIANO

BRIAN TORQUEMADA 

IRENE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

SUB 19 CAST. LA MANXA - COM. MADRID

ADRIÀ GALI PALLEJÀ

OSCAR MORENO TEBA

MONTSERRAT LUQUE TUGA

SUB 19 CATALUNYA - PAÍS BASC

XAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

VÍCTOR PASAMONTES REMISA

JAVIER BELLIDO ZAMBRANA

Finalment, pels partits del diumenge 27 de gener, corresponents a la tercera i darrera

jornada d’aquesta fase prèvia:



CATEGORIA PARTIT DESIGNACIONS ARBITRALS

SUB 16 COM. DE MADRID - PAÍS BASC

DAVID BRULL MARSAL

FERNANDO LÓPEZ PRAT

JEFFERSON CARPIO BRAVO

SUB 16 CATALUNYA - CAST. LA MANXA

MARCOS RUEDA SALCEDO

IVAN SANZ MORENO

MONTSERRAT LLAMAZARES

SUB 19 COM. DE MADRID - PAÍS BASC

ORIOL ROS DOMÈNECH

JOAN SOLÀ VERDIELL

RAÚL CRISÓSTOMO PARDO

SUB 19 CATALUNYA - CAST. LA MANXA

JUAN JOSÉ CALVO MINGOT

ISRAEL RUFAS HERRERA

ANABEL LABAILA VÁZQUEZ



 



Les proves físiques del CTAFS arrenquen a Quart amb la
2a convocatòria
FS NOTÍCIES | 21/01/2019

El col·lectiu arbitral ha iniciat aquest diumenge a Quart la segona convocatòria de les

proves físiques i tècniques de la temporada 2018-2019 dissenyades pel CTAFS.

Èxit absolut d'aptes. El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la segona

convocatòria de les proves físiques i tècniques del CTAFS d'aquesta temporada 2018-

2019. El Pavelló Poliesportiu de Quart s'ha convertit aquest matí en l'escenari de la

primera de les tres sèries que configuraran aquesta segona convocatòria amb data de

finalització programada pel dia 2 de febrer al Pavelló Xavier Ballber de Cervelló.

Un total de 104 àrbitres (dels 121 convocats) s'han presentat a la cita del municipi

gironí i han superat amb èxit les proves físiques dissenyades pel CTAFS, completant



d'aquesta manera, i de forma satisfactòria, les dues convocatòries necessàries de

cada temporada per acreditar-se com a aptes per a la pràctica arbitral.

Els aspirants han començat la jornada amb un exercici anomenat "Test Yo-Yo ", una

prova que es desenvolupa habitualment amb l'objectiu de mesurar la capacitat de

recuperació d’una persona que se sotmet a un exercici progressiu màxim i intermitent.

Després d'aquesta primera presa de contacte, els 104 àrbitres han hagut de superar el

"5x30", un test ideat per mesurar la velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides

en una distància específica. Finalment, el CTAFS ha posat el punt final al primer capítol

de la segona convocatòria amb una prova coneguda com a "Zig/Zag", que s'utilitza

per mesurar la velocitat mínima en un circuit simulant els moviments dels àrbitres en

situacions reals de partit.



La següent entrega d'aquesta trilogia de proves físiques tindrà lloc el pròxim diumenge

27 de gener al mateix Xavier Ballber de Cervelló, un espai que actua com a centre de

tecnificació de la Lliga Catalana de Futbol Sala. Un gruix de 129 àrbitres estan

convocats per participar en una jornada que començarà a les 16.00 hores i que

conclourà a les 20.00 hores. Una vegada realitzades totes les proves físiques arbitrals

de totes les categories, el CTAFS convocarà una jornada de repesca prevista pel

pròxim diumenge 24 de febrer.



GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/2a-convocatoria-proves-fisiques-ctafs-2018-2019/1


La Nit de l’Arbitratge engega una nova edició
COMITÈ ÀRBITRES | 22/01/2019

L’Hotel NH Collection Barcelona Tower acull una nova gala en la qual es premien els

àrbitres i assistents de futbol i futbol sala que han aconseguit un ascens de categoria.

Els àrbitres de futbol i futbol sala del CTA i CTAFS de la Federació Catalana de Futbol

celebraran una gala de reconeixement i homenatge el divendres 15 de febrer a

l’Auditori de l’Hotel NH Collection Barcelona Tower de L’Hospitalet de Llobregat. Es

tracta de la Nit de l’Arbitratge Català 2019 , una gala on es ret homenatge a tots els

àrbitres de futbol i futbol sala que durant la temporada passada van aconseguir un

ascens de categoria.

A més a més, com cada any, es reconeixerà la trajectòria dels col·legiats que porten 25

i 50 anys vinculats al Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol. Per

aquest motiu, se’ls hi farà entrega d’una distinció especial.



La setena edició de la Nit de l’Arbitratge Català tindrà lloc el proper divendres 15 de

febrer a les 19.00 hores a l’Hotel NH Collection Barcelona Tower  (Gran Via, 144.

L’Hospitalet de Llobregat).

 



El col·lectiu arbitral de futbol sala continua realitzant les
proves físiques
FS NOTÍCIES | 28/01/2019

A la segona jornada de la 2a convocatòria de les Proves Físiques del col·lectiu arbitral

de futbol sala, celebrada a Cervelló, àrbitres de 3a divisió Nacional, de 2a divisió B

Nacional, de Sènior A i B i de Base, s’examinen per continuar xiulant el que resta de

temporada.

Aquest diumenge 27 de gener de 2019, el centre de tecnificació de l’LCFS, és a dir, el

Pavelló Municipal Xavier Ballber, de Cervelló , ha estat l’escenari on s’ha realitzat la

segona jornada de la segona convocatòria de les proves físiques del Comitè

Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la present temporada 2018-2019.



En aquesta segona jornada han estat convocats un total de 131 àrbitres de les

categories de 3a divisió Nacional, de 2a divisió B Nacional, de Sènior A i B de les

delegacions de Lleida i Tarragona, i de base de la delegació de Barcelona.

D’aquests 131 àrbitres convocats, 16 han estat absents i, dels 115 presents, 114 han

estat aptes i 1 no ha superat les proves, per no arribar als temps mínims.



Dividits en quatre torns, els àrbitres han hagut de superar tres tipus de proves: el ‘Test

Yo-Yo’, que té l’objectiu de mesurar la capacitat de recuperació d’una persona que es

sotmet a un exercici progressiu màxim i intermitent; la de ‘5x30’, la qual es basa en

mesurar la velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides en una distància

específica, igual que la carrera específica que realitza un àrbitre en una pista de futbol

sala; i la de ‘Zig/Zag’, on es mesura la velocitat mínima en un circuit amb les diferents

formes que pot córrer l’àrbitre en una pista de futbol sala.

Aquest proper dissabte, 2 de febrer, la resta d’àrbitres pendents de passar les proves

físiques ho faran, al mateix Pavelló Municipal Xavier Ballber, de Cervelló.

Les proves físiques són obligatòries per a totes les categories excepte pels àrbitres

assistents i, s’han de superar dues convocatòries al llarg de la temporada, una a l’inici

d’aquesta i l’altra a mitjans de la competició.

Una vegada realitzada aquesta segona convocatòria de les proves físiques, el CTAFS



convocarà una jornada de repesca, prevista pel proper diumenge 24 de febrer.

GALERIA D’IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/2a-convocatoria-2a-jornada-proves-fisiques-ctafs-2018-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=LWg1LCCeT1U


La Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de Futbol
Sala donarà rodatge a 23 àrbitres novells
FS NOTÍCIES | 30/01/2019

Un total de 23 àrbitres procedents de la darrera promoció de l’Escola d’Àrbitres

dirigiran els 85 partits que es disputaran aquest diumenge 3 de febrer, a la Fase Final

de Prebenjamins i Aleví femení de Futbol Sala, a la Ciutat Esportiva de Blanes.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol aposta

per la formació dels seus col·legiats i, per aquest motiu, aprofita la celebració de la Fase

Final de Prebenjamins i Aleví femení de Futbol Sala, del proper diumenge 3 de febrer

de 2019, a la Ciutat Esportiva de Blanes, per designar a àrbitres procedents de la 7a

promoció de l’Escola d’Àrbitres , és a dir, que van realitzar el curs el passat mes de

juliol i que han començat a xiular aquesta temporada 2018-2019.

En total, 23 àrbitres de diferents delegacions, dirigiran els 78 partits en categoria



Prebenjamí i els 7 partits en categoria Aleví femení, que es disputaran durant tota

la jornada del diumenge. D’aquesta manera, se’ls hi dóna l’oportunitat de començar a

agafar rodatge arbitral en un esdeveniment com aquest.

A continuació es poden consultar les designacions arbitrals de tots els partits:

GRUP A

HORARI PARTIT ÀRBITRES

9.30 hores
FUTSAL MATARÓ CE 'A' - TORDERA PARC FS ATH CLUB

'A'

Samantha

Valarezo

10.40

hores
MANRESA FS 'A' - FUTSAL MATARÓ CE 'A' Carrie Rodríguez

12.25

hores
TORDERA PARC FS ATH CLUB 'A' - MANRESA FS 'A' Gerard López



GRUP B

HORARI PARTIT ÀRBITRES

9.30 hores BLANESPORT 83 FS 'A' - UNIÓ FS MOLLET 'A' Berta Cancio

10.40 hores UNIÓ FS MOLLET 'A' - CCR GAVÀ/COL.STO ANGEL 'A' Aleix López

12.25 hores CCR GAVÀ/COL.STO ANGEL 'A' - BLANESPORT 83 FS 'A' Jordi Álvarez

GRUP C

HORARI PARTIT ÀRBITRES

9.30 hores LLORET ESPORTIU 2012 CFS 'A' - CN CALDES FS 'A' Joana Querol

11.15 hores CN CALDES FS 'A' - PALLEJÀ FS 'A' Joan Vázquez

12.25 hores PALLEJÀ FS 'A' - LLORET ESPORTIU 2012 CFS 'A' Pau Admirable

GRUP D

HORARI PARTIT ÀRBITRES

9.30

hores

ST. JULIÀ DE RAMIS VERD EFS 'B' - CEFS CIUTAT DE GRANOLLERS

PREBENJAMÍ 'A'

Carrie

Rodríguez

11.15

hores

CEFS CIUTAT DE GRANOLLETS PREBENJAMÍ 'A' - AE PENYA

ESPLUGUES

Gerard

López

12.25

hores
AE PENYA ESPLUGUES 'A' - SANT JULIÀ DE RAMIS VERD EFS 'B'

Ismael

González



GRUP E

HORARI PARTIT ÀRBITRES

9.30 hores GIRONA EFS 'A' - MONTMELÓ AE 'A' Aleix López

11.15 hores MONTMELÓ AE 'A' - SANT JOAN DESPÍ CFS 'A' Jordi Álvarez

13.00 hores SANT JOAN DESPÍ CFS 'A' - GIRONA EFS 'A' Samantha Valarezo

GRUP F

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.05

hores

LLORET COSTA BRAVA CUFS 'A' - PALAU SOLITÀ PLEGAMANS

CFS 2007 'B'

Joan

Vázquez

11.15

hores
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS CFS 2007 'B' - MARTORELL AE 'A'

Pau

Admirable

13.00

hores
MARTORELL AE 'A' - LLORET COSTA BRAVA CUFS 'A'

Berta

Cancio

GRUP G

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.05 hores PORQUERES CFS 'A' - CFS MONTCADA 'B' Gerard López

11.15 hores CFS MONTCADA 'B' - CFS ESPARREGUERA 'B' Ismael González

13.00 hores CFS ESPARREGUERA 'B' - PORQUERES CFS 'A' Joana Querol



GRUP H

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.05

hores
CFS ARENYS DE MUNT 'A' - CFS CASTELLTERÇOL 'A' Jordi Álvarez

11.50 hores CFS CASTELLTERÇOL 'A' - BALAGUER VEDRUNA CFS 'A' Samantha Valarezo

13.00

hores

BALAGUER VEDRUNA CFS 'A' - CFS ARENYS DE MUNT

'A'
Carrie Rodríguez

GRUP I

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.05 hores CARDEDEU FS 'A' - ESP. GONZALEZ SERRA CLUB 'A' Pau Admirable

11.50 hores ESP. GONZALEZ SERRA CLUB 'A' - SELECCIÓ ANDORRA Berta Cancio

13.00 hores SELECCIÓ ANDORRA - CARDEDEU FS 'A' Aleix López

GRUP J

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.05 hores RACING PINEDA FS 'A' - PALLEJÀ FS 'B' Ismael González

11.50 hores PALLEJÀ FS 'B' - CFS AGRAMUNT 'A' Joana Querol

13.35 hores CFS AGRAMUNT 'A' - RACING PINEDA FS 'A' Joan Vázquez



GRUP K

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.40 hores ST CUGAT FS 'B' - SANT JOAN DESPÍ CFS 'B' Samantha Valarezo

11.50 hores SANT JOAN DESPÍ CFS 'B' - CORBINS CFS 'A' Carrie Rodríguez

13.35 hores CORBINS CFS 'A' - ST CUGAT FS 'B' Gerard López

GRUP L

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.40 hores MOLINS 99 CFS 'C' - CN CALDES FS 'B' Berta Cancio

11.50 hores CN CALDES FS 'B' - BALAGUER VEDRUNA CFS 'B' Aleix López

13.35 hores BALAGUER VEDRUNA CFS 'B' - MOLINS 99 CFS 'C' Jordi Álvarez

GRUP M

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.40 hores QUART CFS 'A' - CASTELLAR FS 'B' Joana Querol

12.25 hores CASTELLAR FS 'B' - AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ Joan Vázquez

13.35 hores AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ - QUART CFS 'A' Pau Admirable

En categoria Aleví femení, de 10.00 a 14.00 hores es disputaran els següents partits:



CATEGORIA ALEVÍ FEMENÍ

HORARI PARTIT ÀRBITRES

10.05 hores AE LES CORTS UBAE - CFS ARENYS DE MUNT Ruben Burgués

10.40 hores CN CALDES FS - SANT JOAN DESPÍ CFS Jan Vall

11.15 hores FS CASTELLDEFELS - CFS ARENYS DE MUNT Ruben Burgués

11.50 hores AE LES CORTS UBAE - FS OLESA Jan Vall

12.25 hores CN CALDES FS - SELECCIÓ ANDORRA Ruben Burgués

13.00 hores FS CASTELLDEFELS - FS OLESA Jan Vall

13.35 hores SELECCIÓ ANDORRA - SANT JOAN DESPÍ CFS Ruben Burgués

A les 14.15 hores tindrà lloc, a la pista blava, la primera entrega de premis als equips

participants dels grups A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M en categoria Prebenjamí, a

més dels 7 equips en categoria Aleví femení.

GRUP N

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.00 hores ST JULIÀ DE RAMIS NEGRE EFS 'A' - NATACIÓ SABADELL 'A' Montse Martín

16.10 hores NATACIÓ SABADELL 'A' - MOLINS 99 CFS 'A' Adrián Balbuena

17.25 hores MOLINS 99 CFS 'A' - ST JULIÀ DE RAMIS NEGRE EFS 'A' David Pons



GRUP O

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.00 hores EFS PALAFOLLS 'A' - MONTORNÈS GIRIBETS AEFS 'A' Marc Puso

16.10 hores MONTORNES GIRIBETS AEFS 'A' - FS CASTELLDEFELS 'A' Eduard Brugat

17.25 hores FS CASTELLDEFELS 'A' - EFS PALAFOLLS 'A' Joan Canals

GRUP P

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.00 hores EFS PALAFOLLS 'B' - CAN CUYAS AD FS 'A' Adrián Balbuena

16.10 hores CAN CUYAS AD FS 'A' - COLLBATÓ CE 'A' Sergi Morera

17.25 hores COLLBATÓ CE 'A' - EFS PALAFOLLS 'B' Eduard Brugat

GRUP Q

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.00 hores INTER ESP. MALGRAT 'A' - FUND. TERRASSA FC 1906 'A' Eduard Brugat

16.10 hores FUND. TERRASSA FC 1906 'A' - ABRERA CE 'B' Adrià Ortega

18.00 hores ABRERA CE 'B' - INTER ESP. MALGRAT 'A' Sergio García



GRUP R

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.00 hores RACING PINEDA 'B' - PARETS FS 'A' Joan Canals

16.45 hores PARETS FS 'A' - ESPARREGUERA CFS 'C' Sergio García

18.00 hores ESPARREGUERA CFS 'C' - RACING PINEDA 'B' Joan Bonell

GRUP S

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.35 hores ROGER'S AT CATALÀ FS 'A' - RIPOLLET FS 'A' Joan Canals

16.45 hores RIPOLLET FS 'A' - FUTSAL ATH. VILATORRADA 'A' Joan Bonell

18.00 hores FUTSAL ATH. VILATORRADA 'A' - ROGER'S AT CATALÀ FS 'A' Aleix Colete

GRUP T

HORARI PARTIT ARBITRES

15.35 hores SANT JOAN DE VILASSAR FS 'A' - CASTELLAR FS 'A' Joan Bonell

16.45 hores CASTELLAR FS 'A' - ESPARREGUERA CFS 'A' Aleix Colete

18.00 hores ESPARREGUERA CFS 'A' - SANT JOAN DE VILASSAR FS 'A' Adrià Ortega



GRUP U

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.35 hores DOSRIURS MARESME CF 'A' - BADALONA FUTSAL IRIS 'A' Aleix Colete

16.45 hores BADALONA FUTSAL IRIS 'A' - ROQUETES FUTSAL David Pons

18.00 hores ROQUETES FUTSAL - DOSRIURS MARESME CF 'A' Sergi Morera

GRUP V

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.35 hores SANTVICENTÍ CFS 'A' - MANLLEU 2015 FS CE 'A' David Pons

16.45 hores MANLLEU 2015 FS CE 'A' - FS OLESA 'B' Joan Canals

18.00 hores FS OLESA 'B' - SANTVICENTÍ CFS 'A' Eduard Brugat

GRUP W

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.35 hores PALAU SOL. I PLEGAMANS CFS 2007 'A' - ST CUGAT FS 'A' Sergio Morera

16.45 hores ST CUGAT FS 'A' - ABRERA CE 'A' Adrià Ortega

18.35 hores ABRERA CE 'A' - PALAU SOL. I PLEGAMANS CFS 2007 'A' Montse Marín



GRUP X

HORARI PARTIT ÀRBITRES

15.35 hores PREMIÀ DE DALT CFS 'A' - CFS MONTCADA 'A' Joan Canals

17.25 hores CFS MONTCADA 'A' - FUTSAL VICENTÍ CE 'A' Montse Martín

18.35 hores FUTSAL VICENTÍ CE 'A' - PREMIÀ DE DALT CFS 'A' Joan Bonell

GRUP Y

HORARI PARTIT ÀRBITRES

16.10

hores

SPORT SALA STA PERPETUA 'A' - INDUSTRIAS SANTA

COLOMA
Montse Martín

17.25

hores
INDUSTRIAS SANTA COLOMA - FS OLESA 'A' Marc Puso

18.35

hores
FS OLESA 'A' - SPORT SALA STA PERPETUA 'A'

Adrián

Balbuena

GRUP Z

HORARI PARTIT ÀRBITRES

16.10 hores OLIMPYC FLORESTA 'A' - MANENT RAMBLA CFS 'A' Marc Puso

17.25 hores MANENT RAMBLA CFS 'A' - PALLEJÀ FS 'C' Adrián Balbuena

18.35 hores PALLEJÀ FS 'C' - OLIMPYC FLORESTA 'A' Adrià Ortega



Tota la informació relacionada amb la Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de

Futbol Sala està disponible a través del banner que hi ha a la portada de Futbol Sala del

web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

http://fcf.cat/ff-pb-alvfem-fs


La delegació de Tarragona, seu de la cinquena taula
rodona del CTAFS
FS NOTÍCIES | 01/02/2019

Un total de 8 àrbitres de la delegació de Tarragona reben formació específica, segons

la seva categoria arbitral, a la 5a taula rodona del CTAFS.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol continua

amb la formació específica als àrbitres del seu col·lectiu a través de les taules rodones.

D’aquesta manera és possible treballar aspectes específics amb els que es poden

trobar a les pistes, amb un grup reduït d’àrbitres amb un perfil similar.

La 5a taula rodona del CTAFS  de la present temporada 2018-2019 s’ha dut a terme,

aquest dijous 31 de gener, a la delegació de Tarragona , amb 8 àrbitres de la

delegació, de les categories de 3a divisió Nacional, Divisió d’Honor Catalana i de

Base.



L’instructor d’aquesta taula rodona ha estat el delegat d’àrbitres a Tarragona, Jordi

Olivé, el qual s’ha encarregat de posar sobre la taula diversos casos arbitrals que, a

través de l’experiència de tots els participants, han anat analitzant i extraient els

criteris segons les categories arbitrals. A més, també hi ha hagut temps per tractar un

tema tant important com la motivació abans i després d’arbitrar un partit.

Amb aquesta taula rodona el CTAFS ja n’ha organitzat 5, i ho continuarà fent, de forma

regular, fins a final de temporada, per tal de poder arribar a diferents grups d’àrbitres

de totes les delegacions de Catalunya.

 

 



Punt final a la 2a Convocatòria de les Proves Físiques del
CTAFS
FS NOTÍCIES | 02/02/2019

El col·lectiu arbitral de categories territorials s'ha sotmès aquest matí a Cervelló a la

tercera jornada de la 2a Convocatòria de les Proves Físiques del CTAFS.

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha

posat avui el punt final a la 2a Convocatòria de les Proves Físiques de la temporada

2018-2019 amb la seva tercera i última jornada. El Pavelló Municipal Xavier Ballber

de Cervelló, centre de tecnificació de la Lliga Catalana de Futbol Sala, ha tornat a

ser la seu d'una darrera jornada protagonitzada, en aquesta ocasió, per àrbitres

de territorial, compresos entre les categories Base, Sènior B, Sènior A i Divisió d'Honor

Catalana. Un total de 151 aspirants (dels 167 presentats) s'han assegurat aquest

matí la possibilitat de continuar exercint la pràctica arbitral després de superar amb

èxit els diversos tests als quals han estat sotmesos. A l'altra cara de la moneda, dels



213 àrbitres convocats, 46 no han comparegut a la tercera jornada i 16 no han

pogut superar les proves reglamentàries. 

Dividits en 7 torns, els 167 aspirants presentats han donat el tret de sortida a la

convocatòria amb un exercici anomenat "Test Yo-Yo ", una prova dissenyada per

mesurar la capacitat de recuperació d’una persona que se sotmet a un exercici

progressiu màxim i intermitent. Després d'aquesta primera presa de contacte, els 167

àrbitres han hagut d'enfrontar-se al repte del "5x30", un test creat amb l'objectiu

de computar la velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides en una distància

específica. Finalment, els membres del CTAFS han posat el colofó a la 2a

Convocatòria de les Proves Físiques amb el "Zig/Zag", una situació executada amb la

finalitat de mesurar la velocitat mínima en un circuit simulant els moviments dels

àrbitres en situacions reals de partit.



Després de la celebració de la 2a Convocatòria de les Proves Físiques al Municipal

Xavier Ballber d e Cervelló, el CTAFS ha programat una jornada de repesca

prevista pel pròxim diumenge 24 de febrer, una revàlida on tots els aspirants que no

hagin pogut superar les convocatòries ordinàries, o que no hi hagin pogut

assistir, tornen a estar cridats per intentar superar-les de forma satisfactòria.   

Les proves físiques són obligatòries per a totes les categories, excepte pels àrbitres

assistents, i s’han de superar dues convocatòries al llarg de la temporada, una a l’inici

d’aquesta i l’altra a mitjans de la competició.



GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/2a-convocatoria-3a-jornada-proves-fisiques-ctafs-2018-2019/1


El futur del CTAFS acompanya els Prebenjamins i les
Alevins
FS NOTÍCIES | 03/02/2019

Les noves fornades d'àrbitres del CTAFS segueixen agafant rodatge en una Fase

Final de Prebenjamins i Aleví femení en què les noves generacions de col·legiats han

tingut un paper transcendental.

E l Comitè Tècnic d’Àrbitres  de Futbol Sala ha designat 23 àrbitres de la 7a

promoció del CTAFS  per dirigir els 85 partits de la Fase Final de Prebenjamins i

Aleví femení de Futbol Sala.

La jornada d’avui, a més de promocionar i potenciar les dues categories de menor edat

tant masculina com femenina, també té com a objectiu impulsar els àrbitres més

novells. Tots ells van cursar a l’Escola del CTAFS  el juliol del 2018 i, per tant,

l’esdeveniment fomenta l’aprenentatge i la promoció dels jugadors i jugadores més



petits i principiants, així com dels àrbitres que tot just enceten la seva carrera com a

col·legiats de futbol sala.

El Cap del CTAFS, Marcelino Blázquez, creu que “és molt important per la formació

dels àrbitres debutants experiències com les de la Fase Final de Prebenjamins i Aleví

Femení, perquè s’exposen a un escenari imponent i al contacte directe amb tècnics i

jugadors”. A més, considera que “contribueix a normalitzar la situació entre aficionats,

equips i àrbitres, perquè tant els jugadors com també els col·legiats, som tots

esportistes”.

Per als 23 àrbitres designats per xiular la Fase Final de Prebenjamins i Aleví Femení de

Futbol Sala a la Ciutat Esportiva de Blanes, és una gran experiència i satisfacció

haver estat escollits per poder participar en aquesta festa del futbol sala català.

L’àrbitre d’Anoia, Joan Bonell, assegura que “és una sort poder arbitrar aquest

esdeveniment perquè permet al col·lectiu gaudir del futbol sala més enllà de la

competició rutinària, en un ambient molt esportiu i festiu”. 



Per altra banda, el CTAFS, emmarcat en la campanya de la Federació Catalana de

Futbol #Orgullosa, continua apostant per l’arbitratge femení, i és per aquest motiu,

que cada vegada les àrbitres del comitè prenen major presència i rellevància en tots els

actes de l’LCFS.

L'àrbitra del Maresme, Carrie Rodríguez, s’ha mostrat orgullosa d’haver pogut xiular

avui a la Ciutat Esportiva de Blanes i creu que “des de la Federació Catalana de Futbol

s’està treballant molt bé la inclusió, la promoció i el creixement de la dona en el futbol

sala i, evidentment, es percep en el món arbitral, ja que cada vegada més noies

participem en els actes més importants del futbol sala arreu de Catalunya”. 

D'aquesta manera, la també àrbitra maresmenca, Berta Cancio, ha assegurat que “és

un honor haver estat designada per la jornada d’avui, perquè els jugadors i les

jugadores participants són un mirall pels àrbitres presents, ja que tots plegats som el

futur del futbol sala català”.



A més, enguany el CTAFS està representat per àrbitres de gairebé tot el territori

català: 9 de Barcelona, 6 del Maresme, 3 del Baix Llobregat, 2 del Vallès, 2

d’Anoia i 1 de Lleida . Així doncs, es visibilitza l’arbitratge d’arreu de Catalunya,

després que es realitzessin el passat mes de juliol 9 cursos en 8 delegacions diferents

de l’FCF.

El proper 1 de març del 2019 s’obriran les preinscripcions per als diferents cursos

d’arreu de Catalunya, que realitzarà el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala durant

el mes de juliol d’aquest mateix any.

GALERIA D’IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 – MATÍ (1a

PART)

GALERIA D'IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 - MATÍ (2a

PART)

GALERIA D’IMATGES DE LA FASE FINAL ALEVÍ FEMENÍ 2019

http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-mati-1a-part/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-mati-2a-part/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-alevi-femeni-de-fs-2019/1


GALERIA D’IMATGES ENTREGA DE PREMIS – MATÍ 

GALERIA D’IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 – TARDA (1a

PART)

GALERIA D'IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 - TARDA (2a

PART)

GALERIA D’IMATGES ENTREGA DE PREMIS - TARDA

Tota la informació relacionada amb la Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de

Futbol Sala està disponible a través del banner que hi ha a la portada de Futbol Sala del

web federatiu, o bé, fent clic aquí.

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/entrega-de-premis-mati-fase-final-de-prebenjamins-i-alevi-fem-fs-2019/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-tarda-1a-part/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-tarda-2a-part/1
http://fcf.cat/media/album/entrega-de-premis-tarda-fase-final-de-prebenjamins-i-alevi-fem-fs-2019/1
http://fcf.cat/ff-pb-alvfem-fs
https://www.youtube.com/watch?v=hsJ9m5gJaNA


La representació arbitral catalana al Campionat
d'Espanya de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 09/02/2019

Els col·legiats Brian Torquemada i Iván López seran els encarregats de representar el

CTAFS a la Fase Final del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques sub 20 i

sub 17 femení que arrenca avui a Las Rozas (Madrid).

Preparats per xiular. Els àrbitres catalans,  Brian Torquemada  i Iván López, seran els

representants aquest cap de setmana del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala

de la Federació Catalana de Futbol a la Fase Final del Campionat d'Espanya de

Seleccions Autonòmiques sub 20 i sub 17 femení, una cita marcada en vermell en

tots els calendaris dels amants del futbol sala que donarà el tret de sortida aquest matí

a Las Rozas (Madrid) amb la primera semifinal entre Andalusia i Madrid sub 17 a les

10.30 hores.



Els dos col·legiats, membres del CTAFS i xiulant actualment a 2a Divisió B Nacional,

conformen el cartell de luxe d'àrbitres provinents del Comitè català en aquest

Campionat, una Fase Final que comptarà amb dos representats arbitrals de cada

Federació Autonòmica participant. 

La parella catalana encetarà al Campionat d'Espanya a les 10.30 hores amb el primer

partit entre Andalusia i Comunitat de Madrid sub 17 femení, una semifinal que

donarà a conèixer el primer combinat que guanyi una plaça per la gran final del

diumenge. Els sis enfrontaments d'aquesta Fase Final es disputaran al Pabellón

Ciudad del Fútbol de Las Rozas i es podran seguir per streaming a través

del lloc web de la Real Federación Española de Fútbol. Per la seva banda, el portal de

la Federació Catalana de Futbol oferirà, també per streaming, tots els partits amb

participació catalana, a més de dur a terme un seguiment de l'activitat de tota

l'expedició a través de les xarxes socials federatives. 



La Selecció Catalana sub 17 femenina de Futbol Sala arrencarà la seva participació

a les 12.30 hores. Ho farà davant de Regió de Múrcia, a Las Rozas, en una segona

semifinal molt exigent on s'acabarà d'adjudicar el segon passaport de cara a la final del

diumenge. Pel que fa al combinat català sub 20, les jugadores de Jordi Gay també

entraran en joc avui en un enfrontament contra la mateixa Regió de Múrcia (18.30

hores) que tancarà la jornada del dissabte i que definirà la final en aquesta categoria. 

 



El CTAFS participarà a la Copa d’Espanya de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 11/02/2019

Dos àrbitres catalans de 1a Divisió Nacional de Futbol Sala, Francesc Garcia-Donàs i

Miguel Moreno, han estat seleccionats pel CTNAFS per participar a la Copa d’Espanya

de Futbol Sala, a València.

En motiu de la celebració de la Copa d’Espanya de Futbol Sala, del proper 28 de febrer

al 3 de març de 2019, a Valencia, el Comitè Tècnic Nacional d’Àrbitres de Futbol Sala

ha designat als àrbitres que dirigiran els 7 partits d’aquesta competició.

Dins de les designacions arbitrals establertes, amb 10 àrbitres de diferents

federacions territorials, hi figuren dos col·legiats catalans de 1a Divisió Nacional

de Futbol Sala:



COMITÈ TÈCNIC D'ÀRBITRES DE FUTBOL SALA DE L'FCF

FRANCESC GARCIA-DONÀS SALVADOR

MIGUEL MORENO MILLÁN

A continuació es detalla el calendari previst de partits:



QUARTS DE FINAL

Dijous, 28 de febrer de 2019

19.00 hores MOVISTAR INTER - PALMA FUTSAL

21.15 hores EL POZO MURCIA - LEVANTE UD FS

Divendres, 1 de març de 2019

19.00 hores PEÑÍSCOLA REHABMEDIC -  CA OSASUNA MAGNA

21.15 hores BARÇA LASSA - JAÉN PARAÍSO INTERIORS

SEMIFINALS

Dissabte, 2 de març de 2019

17.00 hores 1a SEMIFINAL

19.15 hores 2a SEMIFINAL

FINAL

Diumenge, 3 de març de 2019

17.00 hores FINAL

D’aquesta manera el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana

de Futbol torna a anar representat a la Copa d’Espanya de Futbol Sala, sis anys

després.



Lucas Antón Lorenzo: “Quan una cosa t’apassiona i es fa
amb il·lusió les dificultats desapareixen”
COMITÈ ÀRBITRES | 12/02/2019

El col·legiat del CTAFS, de només 19 anys, es va afiliar l’any 2015 i el proper divendres

serà premiat a la Nit de l’Arbitratge pel seu ascens a Divisió d’Honor Catalana.

L’àrbitre de futbol sala Lucas Antón Lorenzo (Barcelona, 1999) assistirà a la Nit de

l’Arbitratge Català del proper divendres 15 de febrer per tal de rebre un guardó en

homenatge per l’ascens assolit la temporada anterior. Lorenzo es va afiliar al Comitè

Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala el 2015 i el mateix any ja va debutar. Aquesta és la

seva quarta campanya com a col·legiat i any rere any ha aconseguit pujar de categoria.

Enguany, ha passat de la Primera Catalana a Divisió d’Honor Catalana, fet que li ha

valgut el premi.

Quan i per què va decidir dedicar-se a l’arbitratge?



Vaig començar a arbitrar a la temporada 2015-2016. De petit jugava a futbol sala, a

l’equip del meu barri, i la figura de l’àrbitre sempre m’havia cridat l’atenció. Un dia vaig

entrar a la pàgina web de l’FCF per mirar el calendari i la classificació del meu equip, i

vaig veure una noticia en què buscaven persones per fer el curs de formació d’àrbitres.

 Vaig enviar la sol·licitud, vaig passar una entrevista amb el cap del CTAFS, Marcelino

Blázquez, i vaig fer el curs. Ja estic en la meva quarta temporada.

Què l’atreia del món arbitral?

És una forma d’estar vinculat i viure el futbol sala d’una manera completament

diferent a la de jugador. A més, veia que els àrbitres que em xiulaven gaudien fent la

seva feina.

Com es definiria com a col·legiat?

Ferm i dialogant quan el partit ho permet. Soc una persona força tranquil·la,

treballadora i constant amb allò que m’agrada i això crec que es veu reflectit quan estic

arbitrant. Intento treure la meva millor versió en cada partit. A la pista vull ser jo

mateix, el més natural possible.

Què és el que més li agrada d’aquesta feina?

Quan estic arbitrant desconnecto de la resta de coses, i només penso en el partit i en

allò que l’envolta, la il·lusió de continuar millorant, l’exigència personal, la companyonia,

i l’empatia amb la parella arbitral i la resta d’àrbitres.



Des que va començar a xiular al moment actual, s’han complert les seves

expectatives?

Vaig entrar sense gaires expectatives perquè fins que no vaig començar a arbitrar no

sabia realment el que em trobaria i si m’agradaria. Això sí, vaig començar amb molta

il·lusió i amb ganes de fer-ho el millor possible. Cada temporada que passa, la il·lusió per

començar és la mateixa o més.

Quin és el proper objectiu que s’ha fixat?

L’objectiu de cada temporada és gaudir, aprendre i aspirar al màxim nivell arbitral. Des

que vaig començar a arbitrar he aconseguit l’ascens al final de cada temporada i el

proper pas seria aconseguir pujar a Tercera Divisió Nacional. L’arbitratge no deixa de

ser un esport i trobo que la motivació de tractar d’aspirar al màxim possible és molt

important per continuar millorant.

Què destacaria de la tasca que realitza el CTAFS de l’FCF?

S’està treballant amb moltes ganes per intentar que estem preparats el millor



possible, realitzant diverses formacions durant la temporada, i fent els exàmens

teòrics i les proves físiques.

Com valoraria les formacions i les jornades tècniques que duu a terme el Comitè

arbitral?

La valoració és positiva, ja que qualsevol suport que rebem per millorar sempre és

benvingut. Destacaria, sobretot, les jornades de tecnificació en pista, ja que permeten

tractar temes que no trobem implícits en el reglament, però que són molt importants.

Durant aquests anys, ha notat diferències en el comportament del públic i dels

jugadors amb la posada en marxa de les campanyes de l’FCF?

El treball de conscienciació que s’està realitzant des de l’FCF amb les diverses

campanyes és molt positiu. Tot i això, desafortunadament, encara es troben situacions

desagradables en alguns partits. És un camí que s’ha de continuar per tractar de reduir



aquests comportaments.

A la Nit de l’Arbitratge del proper 15 de febrer se’l premiarà pel seu ascens. Per

a vostè, quina és la tasca més difícil d’un àrbitre?

El reconeixement que té la Federació a la Nit de l’Arbitratge és d’agrair, ja que és el

premi al treball que realitzem cada temporada. Als àrbitres se’ns exigeix el mínim error

i estem sotmesos a una gran pressió. Ara bé, considero que quan una cosa t’apassiona i

es fa amb il·lusió les dificultats desapareixen.

 



A punt d’obrir-se les inscripcions pels nous Cursos
d’Àrbitres de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 15/02/2019

El proper mes de juliol, el CTAFS organitza nous Cursos d’Àrbitres i Àrbitres Assistents

de Futbol Sala a diferents seus distribuïdes arreu de Catalunya, per a totes aquelles

persones interessades en iniciar la seva carrera com a àrbitres.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol

convoca, una temporada més, el Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol

Sala de cara a l’estiu, amb seus distribuïdes per tot el territori català per tal de cobrir la

demanda actual per zones.

Ho fa després de realitzar, per segon any consecutiu, un Curs d’Àrbitres de Futbol Sala

a la delegació de Girona el passat mes de desembre.



El Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol Sala  és la formació inicial que

han de realitzar i superar totes aquelles persones interessades en incorporar-se com a

nous àrbitres o àrbitres assistents, la propera temporada 2019-2020.

Aquest curs tindrà un format d’intensiu, realitzant-se el proper mes de juliol,

concretament, de l'1 al 25 de juliol de 2019, en horari de dilluns a dijous, de 19.00

a 22.00 hores, i s’obriran 8 seus diferents:



SEUS PEL CURS D'ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE FUTBOL SALA

BAIX LLOBREGAT

BARCELONA

CATALUNYA CENTRAL

GIRONA

LLEIDA

MARESME

TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE

VALLÈS OCCIDENTAL

Tots els cursos tindran lloc a les delegacions territorials pertinents: Baix Llobregat (C/

Gironès, 7-9, 08940 Cornellà de Llobregat), Barcelona (C/ Sicília, 93-97. Entresòl.

08013 Barcelona), Catalunya Central (C/ Fra Jacint Coma i Galí Octagonal, 13 Escala

5. Local 47 Font dels Capellans 08240 Manresa), Girona (C/ Can Pau Birol, 16 1er Pol.

Mas Xirgu II 17005 Girona), Lleida (C/ Ramón Castejón, 2 25007

Lleida), Maresme (C/ Alcalde Josep Abril, 9 1er 1a, 08302 Mataró), Tarragona i

Terres de l'Ebre (C/ Soler, 24 Entresòl A 43001 Tarragona) i Vallès Occidental (C/

Apulia, s/n (Edifici Olímpia) 08206 Sabadell).

Aquests cursos queden supeditats a les places demandades una vegada tancat el

període de matriculació.

En els propers dies es publicaran els calendaris previstos pels cursos convocats, per



delegacions, amb els horaris detallats.

Les inscripcions es podran realitzar online, omplint un formulari d’inscripció, i

s’obriran a partir del proper divendres 1 de març.

Una vegada realitzada la inscripció online, per tal de poder dur a terme la formació del

Curs d’Àrbitres de Futbol Sala caldrà realitzar el pagament corresponent a la

inscripció.

PREUS CURS D'ÀRBITRES DE FUTBOL SALA

INSCRIPCIÓ MASCULINA 60€

INSCRIPCIÓ FEMENINA (*) 30€

(*) Continuant amb la campanya #Orgullosa, impulsada des de l’FCF, la qual aposta

pel futbol sala femení, les noies que vulguin realitzar aquest curs rebran una subvenció

del 50%.



A continuació es detallen els requisits mínims d’accés exigits:

Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en

el seu defecte, estar en possessió del permís de residència.

Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

Ser major d’edat i no haver complert 25 anys el dia 1 de juliol. També

podran integrar-se en l’organització arbitral els que tinguin entre 14 i 18

anys. En aquest darrer cas hauran d’aportar una autorització del pare o

tutor.

En els casos de majors de 25 anys, s’estudiarà cada perfil una vegada

realitzada l’entrevista personal.

Estar en ple ús dels drets civils.

No estar inhabilitat ni haver estat sancionat més d’una vegada per falta

greu o una vegada per falta molt greu, pels òrgans competents de la

jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització

d’aquesta mena.



No haver suspès en dues ocasions aquest curs, la qual cosa l’inhabilitaria

per accedir novament al mateix. Només ho podrà tornar a fer si han

passat un mínim de dues temporades.

Pagament de l’import de la matrícula que dóna accés al curs de formació

i, posteriorment, a realitzar les proves físiques d’accés.

Disposar d’un dispositiu amb connexió a internet per a l’elaboració de les

actes (tablet, smartphone o portàtil).

Amb la convocatòria d’aquests nous Cursos d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de

Futbol Sala es dóna el tret de sortida a la formació dels futurs àrbitres que, de

ser aptes, començaran a arbitrar la propera temporada 2019-2020.

 



Balanç de l’impacte que han tingut les campanyes de
l’FCF
NOTÍCIES GENERALS | 16/02/2019

Un total de 6 àrbitres de futbol i futbol sala han valorat les 8 campanyes impulsades

per l’FCF en les darreres 7 temporades amb l’objectiu de millorar el futbol i futbol sala

català.

Durant la 7a Nit de l’Arbitratge Català, celebrada ahir a l’Auditori de l’Hotel NH

Collection Barcelona Tower de L’Hospitalet de Llobregat, s'ha projectat aquest vídeo

en el qual 6 àrbitres, tant de futbol com de futbol sala, valoren les 8 campanyes que ha

portat a terme la Federació Catalana de Futbol durant els últims 7 anys amb la

finalitat d’aconseguir el millor futbol i futbol sala possible.

La primera iniciativa que va engegar l’FCF durant el curs 2012-2013 va ser la

campanya ‘Joc Net’, amb la premissa d’acabar amb la violència física i verbal en el



futbol, per fomentar el joc net, la resolució de conflictes, el treball en equip i els hàbits

de vida saludables. Una temporada després va néixer la campanya ‘Respecteu la

nostra il·lusió’, emmarcada dins de ‘ Joc Net’, amb el repte de minimitzar els incidents

als camps de futbol i pavellons.

Durant el curs 2015-2016, l’FCF va promoure la campanya d’Antiviolència. Sota el

lema ‘Prou violència al futbol’, tots els equips de futbol i futbol sala de Catalunya

sortien al terreny de joc amb una bandera negra amb el lema corresponent amb

l’objectiu de reclamar a tot l’entorn d’aquest esport el màxim respecte. Seguidament,

s’activaria la campanya ‘Zero insults la grada!’ per erradicar la violència verbal que té

lloc als camps de futbol i als pavellons de futbol sala de tot Catalunya.

Més tard, l’FCF, juntament amb la Generalitat de Catalunya, va impulsar el curs 2017-

2018 un programa pioner a Catalunya anomenat ‘+KESPORT!’ per ajudar

pedagògicament els entrenadors de jugadors i jugadores de 6 a 12 anys en l’àmbit de la

gestió d’emocions. A continuació, seguint la línia de ‘Zero insults a la grada!’, l’FCF va

engegar ‘Zero insults a les xarxes!’ per tal de conscienciar a la gent de la perillositat

que tenen les xarxes socials si s’utilitzen incorrectament.

Posteriorment, la Federació va arrencar la campanya ‘Gràcies pel vostre suport’ per

agrair al públic que es desplaça als camps i que animen esportivament durant els

partits. La darrera campanya impulsada per la Federació Catalana de Futbol ha estat

el projecte #Orgullosa, l’estiu de 2017, que pretén fomentar i promocionar el futbol i

futbol sala femení català.



Els resultats d’aquestes campanyes són realment positius, amb un balanç global

molt satisfactori. Algunes dades que s’extreuen, per exemple, és que en les últimes

cinc temporades els incidents del públic han registrat una disminució del 65%; des del

curs 2012-2013 les targetes grogues s’han reduït un 23% i un 11% les vermelles, o que

la presència d'àrbitres han augmentat un 58% des de la posada en marxa del projecte

#Orgullosa.

Es pot consultar tota la informació relacionada amb les campanyes i els seus resultats

fent clic AQUÍ.

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/campanyes
https://www.youtube.com/watch?v=3Os9KKPfJd4


L’arbitratge en parella com a punt central d'una nova
jornada de tecnificació arbitral de futbol sala
FS NOTÍCIES | 18/02/2019

Un grup reduït de 8 àrbitres de les categories de Sènior A i Sènior B de futbol sala

protagonitzen la 6a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala on han treballat la

iniciació a l’arbitratge en parella.

Un mes després de la darrera jornada de tecnificació arbitral de futbol sala, el Comitè

Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha organitzat una

nova jornada per continuar amb la formació específica dels integrants del col·lectiu

arbitral.

Per aquest motiu, aquest diumenge 17 de febrer, 8 àrbitres de les categories Sènior

A i Sènior B han dut a terme, al Pavelló Municipal Xavier Ballber, de Cervelló, la 6a

jornada de tecnificació arbitral de futbol sala de la present temporada 2018-2019.



Aquesta vegada ha estat amb un grup molt reduït d’àrbitres procedents de les

delegacions d’Anoia, Baix Llobregat i Barcelona , amb els quals s’han treballat

aspectes d’iniciació a l’arbitratge en parella.

Ha estat el recent ascendit a Segona Divisió Nacional de Futbol Sala, Bernardo Simón,

l’instructor d’aquesta nova jornada. Simón ha dirigit aquesta tecnificació arbitral amb

una primera part teòrica on s’han tractat aspectes de gestió del partit, com el

posicionament en pista en parella i l’interacció entre els col·legiats, analitzant vídeos

per poder veure errades reals.



Posteriorment, aquesta teoria s’ha posat en pràctica sobre la pista, en un partit

amistós entre la Selecció d’Àrbitres de Futbol Sala i un combinat de jugadors sèniors

i juvenils del CE Futsal Cervelló, que ha finalitzat amb el resultat de 9 a 2, a favor del

CTAFS, el qual ha estat arbitrat pels col·legiats que han realitzat la jornada de

tecnificació.



Aquesta suposa la tercera convocatòria d’aquesta Selecció del CTAFS, la qual

participarà en el torneig de Las Rozas, a Madrid, aquest estiu.

 



La repesca posa el colofó a les proves físiques del CTAFS
FS NOTÍCIES | 24/02/2019

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala ha realitzat aquesta tarda la jornada de

repesca de la segona i definitiva convocatòria de les proves físiques de la temporada

2018-2019.

Preparats per seguir xiulant. El Comitè Tècnic d'Àrbitres  de Futbol Sala de la

Federació Catalana de Futbol ha dut a terme aquest diumenge la jornada de

repesca de la 2a convocatòria de les proves físiques del CTAFS, una revàlida que

s'ha celebrat al Pavelló Espai Esportiu San Ildefons de Cornellà i que s'ha saldat

amb 45 aptes dels 54 aspirants que s'han presentat a la cita. D'altra banda, dels 77

àrbitres convocats a la recuperació, 23 han estat absents i 9 no han superat les

proves pertinents.



Els examinats, repartits en tres torns, s'han hagut de sotmetre a tres tipus de proves

per poder segellar el seu apte en la jornada de repesca d'aquesta 2a convocatòria de

les proves físiques del CTAFS. Els 54 àrbitres presents han donat el tret de sortida a la

trilogia d'escenaris amb el ‘Test Yo-Yo’ , que té l’objectiu de mesurar la capacitat de

recuperació d’una persona que se sotmet a un exercici progressiu màxim i intermitent.

Després de trencar el gel, els col·legiats s'han enfrontat al ‘5x30’, el qual es basa en

mesurar la velocitat mitjana en carreres ràpides i repetides en una distància

específica, igual que la carrera específica que realitza un àrbitre en una pista de futbol

sala. Finalment, els 54 assistents han protagonitzat una última

prova anomenada ‘Zig/Zag’, un test que es desenvolupa amb l'objectiu de mesurar la

velocitat mínima en un circuit amb les diferents formes que pot córrer un àrbitre en

una situació de joc real.



El CTAFS va convocar aquest repesca una vegada celebrats els dos torns de la segona

convocatòria ordinària d’aquestes proves físiques, que cal superar per poder xiular a la

present temporada. 

Les proves són obligatòries per a totes les categories, excepte pels àrbitres assistents,

i s’han de superar dues convocatòries al llarg de la temporada, una a l’inici del curs i

l’altra, la que ha finalitzat avui, a mitjans de campanya.

 



Posada en comú de les experiències arbitrals a la sisena
taula rodona del CTAFS
FS NOTÍCIES | 22/02/2019

La 6a taula rodona del CTAFS reuneix a 9 àrbitres de les categories Sènior B i Base de

futbol sala per intercanviar opinions i experiències a les pistes que els ha servit per

establir criteris unificats per la bona gestió dels partits.

La delegació del Vallès Oriental, a la localitat de Granollers, ha estat la seu on aquest

dijous 21 de febrer, s’ha celebrat la 6a taula rodona del CTAFS  de la present

temporada 2018-2019.

És el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol

l’encarregat d’organitzar aquest tipus de formació específica per grups reduïts

d’àrbitres de diferents categories i de diferents delegacions, per tal de poder treballar

aspectes específics amb els que es poden trobar a les pistes.



Aquesta vegada, un total de 9 àrbitres de la delegació del Vallès Oriental, 4 de la

categoria Sènior B i 5 de Base, han estat els escollits per rebre, a través de

l’instructor, Ignasi Velasco , una formació que ha servit per posar en comú aquelles

situacions en què setmana rere setmana es troben els àrbitres en les diferents pistes, i

com l’experiència de cada una d’ells els hi és útil per continuar amb aquesta evolució

contínua. I és que a mesura que els col·legiats explicaven les seves experiències

viscudes, s’adonaven que els companys havien passat per situacions similars a les

seves.

A més, els àrbitres de la categoria Sènior B han explicat la seva experiència personal a

l’iniciar-se en la nova categoria i com el canvi els hi ha exigit un treball extra per

guanyar-se el respecte de jugadors i tècnics.

Finalment, s’ha destacat la importància d’establir criteris adaptats i unificats a cada

categoria, entre tots els àrbitres, amb l’objectiu d’aconseguir una bona gestió de tots

els partits.



Amb aquesta taula rodona ja se’n sumen 6 i, la seva organització continuarà sent de

forma regular fins a final de temporada, per tal de poder arribar a diferents grups

d’àrbitres de totes les delegacions de Catalunya.

 



El Curs d’Àrbitres de Futbol Sala ja té obertes les
inscripcions
FS NOTÍCIES | 01/03/2019

Queden obertes les inscripcions pel Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol Sala

que es convoca pel proper mes de juliol, en format intensiu, a diferents seus arreu de

Catalunya. Totes aquelles persones interessades en entrar a formar part del col·lectiu

arbitral ja poden fer la seva inscripció.

Una temporada més, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol, de cara a l’estiu, organitza nous cursos d’àrbitres a diferents seus

distribuïdes per tot el territori català, per tal de cobrir la demanda actual i començar a

introduir i formar a nous col·legiats d’arreu.



El Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol Sala és la formació inicial que

han de realitzar i superar totes aquelles persones interessades en incorporar-se com a

nous àrbitres, la propera temporada 2019-2020 i a partir d’aquest 1 de març de

2019 queden obertes les inscripcions.

Aquest curs tindrà un format d’intensiu, realitzant-se el proper mes de juliol,

concretament de l’1 al 25 de juliol de 2019 (de l’1 a l’11 de juliol el primer torn, i del 15

al 25 de juliol el segon torn, segons cada delegació) en horari de dilluns a dijous, de

19.00 a 22.00 hores, i s’obriran 8 seus diferents:



SEUS PEL CURS D'ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE FUTBOL SALA (*)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat)

BARCELONA - 1r torn

BARCELONA - 2n torn

MANRESA (Catalunya Central)

GIRONA

LLEIDA

MATARÓ (Maresme)

TARRAGONA

SABADELL (Vallès Occidental)

Tots els cursos tindran lloc a les delegacions territorials pertinents: Baix Llobregat (C/

del Gironès, 7-9 08940 Cornellà de Llobregat), Barcelona (C/ Sicília, 93-97. Entresòl.

08013 Barcelona), Manresa (C/ Fra Jacint Coma i Galí Octagonal, 13 Escala 5. Local

47 Font dels Capellans 08240 Manresa), Girona (C/Can Pau Birol , 16 1er Pol. Mas

Xirgu II 17005 Girona), Lleida (C/ Ramón Castejón, 2 25007 Lleida), Maresme (C/

Alcalde Josep Abril, 9 1er 1a, 08302 Mataró), Tarragona i Terres de l’Ebre (C/ Soler,

24 Entresòl A 43001 Tarragona) i Vallès Occidental (C/ Apulia, s/n (Edifici Olímpia)

08206 Sabadell).

(*) Aquests cursos queden supeditats a les places demandades una vegada tancat el

període d’inscripció.



La inscripció online

La inscripció al Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol Sala només es pot

realitzar a través del sistema informàtic, fins que s'exhaureixin les places, omplint el

següent formulari d'inscripció.

Una vegada enviada la inscripció, els següents passos seran:

1-       Realitzar una entrevista.

2-      Si se supera, s’haurà de formalitzar el pagament de 60€ d’inscripció (o 30€ en cas

de ser àrbitra)

3-      Aprovat el curs, s’hauran de realitzar i superar les proves físiques, que es

concretaran més endavant.

4-     Posteriorment, passades les proves, l’aspirant entrarà a formar part del CTAFS.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvqWAyYopX_irz19lIdST-bD-Vxs3aQpxDKAlYhwrySD_3aA/viewform


Els requisits mínims d’accés

A continuació es detallen els requisits mínims d’accés exigits:

Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en

el seu defecte, estar en possessió del permís de residència.

Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

Ser major d’edat i no haver complert 25 anys el dia 1 de juliol. També

podran integrar-se en l’organització arbitral els que tinguin entre 14 i 18

anys. En aquest darrer cas hauran d’aportar una autorització del pare o

tutor.

En els casos de majors de 25 anys, s’estudiarà cada perfil una vegada

realitzada l’entrevista personal.

Estar en ple ús dels drets civils.

No estar inhabilitat ni haver estat sancionat més d’una vegada per falta

greu o una vegada per falta molt greu, pels òrgans competents de la

jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització

d’aquesta mena.

No haver suspès en dues ocasions aquest curs, la qual cosa l’inhabilitaria

per accedir novament al mateix. Només ho podrà tornar a fer si han

passat un mínim de dues temporades.

Pagament de l’import de la matrícula que dóna accés al curs de formació

i, posteriorment, a realitzar les proves físiques d’accés.

Disposar d’un dispositiu amb connexió a internet per a l’elaboració de les

actes (tablet, smartphone o portàtil).



El preu de la inscripció

Una vegada realitzada la inscripció online, i superada l’entrevista inicial, per tal de

poder dur a terme la formació del Curs d’Àrbitres de Futbol Sala, caldrà realitzar el

pagament corresponent a la inscripció.

PREUS INSCRIPCIÓ CURS D'ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE FS

ÀRBITRE 60€

ÀRBITRA 30€ (*)

(*) Continuant amb la campanya #Orgullosa, impulsada des de l’FCF, la qual aposta

pel futbol sala femení, les noies que vulguin realitzar aquest curs rebran una subvenció

del 50%.



El pagament de la inscripció

El pagament de la inscripció es realitzarà a través de la intranet federativa personal de

cada interessat una vegada realitzada la inscripció online i superada l'entrevista inicial.



Amb la convocatòria d’aquests nous Cursos d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol

Sala es dóna el tret de sortida a la formació dels futurs àrbitres que, de ser aptes,

començaran a arbitrar la propera temporada 2019-2020.

 



Gairebé 70 àrbitres catalanes més de futbol i futbol sala
de la mà del projecte #Orgullosa
COMITÈ ÀRBITRES | 08/03/2019

Des de la seva posada en marxa l'estiu de 2017, els Comitès Tècnics de l'FCF han

experimentat un increment del 57% d'àrbitres dones gràcies les ajudes d'aquesta

iniciativa.

El projecte #Orgullosa, impulsat per la Federació Catalana de Futbol amb l’objectiu

de promocionar el futbol i futbol sala femení català, segueix recollint els seus fruits. En

aquest sentit, els Comitès Tècnics d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol han

registrat un augment de 66 dones inscrites des de la posada en marxa d’aquesta

iniciativa pionera a Catalunya, l’estiu del 2017. Aquest fet suposa un increment del

57% respecte fa dues temporades.



Durant el curs 2016-2017, el CTA de l’FCF comptava amb 69 àrbitres dones. La

campanya següent, amb la posada en marxa del projecte #Orgullosa, va patir un

lleuger descens de 6 àrbitres. Aquesta temporada, la 2018-2019, el nombre d’àrbitres

s’ha elevat a 118, 55 més que el curs anterior. Així doncs, s’ha produït un increment del

87% respecte fa dues temporades. A més, d’aquestes 118 àrbitres que hi ha

actualment, la meitat d’elles, 59, són noves d’aquesta mateixa temporada. A

continuació, podeu veure una taula amb les dades d'àrbitres del CTA de l'FCF de les

tres últimes campanyes:

TEMPORADA NOMBRE TOTAL D'ÀRBITRES ÀRBITRES DONES

2016-2017 1.979 69

2017-2018 1.994 63

2018-2019 1.953 118



Per la seva banda, el CTAFS de l’FCF disposava, durant la campanya 2016-2017, de

46 àrbitres dones. El curs següent, amb l’inici d’#Orgullosa, el nombre d’àrbitres va

augmentar en 5. Aquesta temporada, la 2018-2019, ja hi ha 63 àrbitres, 12 més que el

curs anterior. Aquest fet indica que hi ha hagut un increment del 24% respecte l’inici

de la iniciativa. Cal remarcar que d’aquestes 63 dones àrbitres que hi ha inscrites

actualment, 26 d’elles són noves d’aquesta mateixa campanya. A continuació, podeu

veure una taula amb les dades d'àrbitres del CTAFS de l'FCF de les tres darreres

temporades:

TEMPORADA NOMBRE TOTAL D'ÀRBITRES ÀRBITRES DONES

2016-2017 494 46

2017-2018 509 51

2018-2019 562 63



Recordem que el projecte #Orgullosa consta de quatre eixos principals: ajudes

econòmiques, formació, accessibilitat i visibilitat. Algunes de les accions més

rellevants d’aquesta iniciativa, canalitzades a través del departament de futbol femení

de l’FCF, que ajuden a impulsar l’arbitratge femení són els descomptes en la matrícula

dels cursos del CTA i la bonificació de la quota de la Mutualitat Catalana de

Futbolistes, entre altres.



El CTAFS imparteix la setena taula rodona i jornada de
tecnificació arbitral de la temporada
FS NOTÍCIES | 25/03/2019

Una nova jornada de tecnificació arbitral, a Cervelló, i una nova taula rodona del

CTAFS, a Mataró, sumen la setena edició d’ambdues formacions destinades a grups

reduïts d’àrbitres.

E l Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala  ja suma set jornades de tecnificació

arbitral i set taules rodones, després de les realitzades a Cervelló i a Mataró.



Aquest passat diumenge 24 de març, al Pavelló Municipal Xavier Ballber, de

Cervelló, 9 àrbitres de les categories Sènior A, Sènior B i Base, han dut a terme la

7a jornada de tecnificació arbitral de futbol sala.

La jornada s’ha iniciat amb una sessió teòrica on s’ha parlat sobre la necessitat de la

millora contínua en la tasca arbitral per tal de millorar els resultats, i en millorar en tot

el que depèn de l’àrbitre, tant en les proves teòriques i físiques, com en el

desenvolupament i gestió dels partits.

L’instructor d’aquesta jornada, el col·legiat, Javi Cano, ha facilitat als assistents un

document amb consells pel prepartit, on hi consta la necessitat d’arribar sempre amb

temps d’antelació a la instal·lació, així com la importància de realitzar un bon

escalfament previ a la pista.

A continuació, s’ha procedit a una sessió pràctica en pista on se’ls ha indicat el tipus

d’escalfament a realitzar, amb diversos consells que els seran molt útils en la seva



tasca arbitral. A més, han rebut indicacions de com millorar el posicionament i

senyalització d’un àrbitre en pista, tant si arbitra 1 o 2 col·legiats.

Per la seva banda, a la delegació del Maresme de la Federació Catalana de Futbol,

ubicada a la ciutat de Mataró, es va duu a terme, el passat divendres 22 de març, una

nova taula rodona del CTAFS, dirigida per l’instructor Ignasi Velasco.

En total 7 àrbitres maresmencs, 3 de Base i 4 de Sènior, van participar a aquesta 7a

taula rodona del CTAFS, la qual va servir per posar en comú aquelles situacions que

setmana rera setmana es troben els àrbitres en les diferents pistes i com l’experiència

de cada una d’elles els hi és útil per seguir amb aquesta evolució continua de cada un

d’ells.

Els col·legiats més veterans, els de categoria Sènior, van explicar la seva experiència

personal a l’iniciar-se en la nova categoria i com el canvi els havia exigit un treball extra



per guanyar-se el respecte de jugadors i tècnics, així com les dificultats afegides al

grup de Girona de categoria Sènior, que exigeix un extra a l’àrbitre.

Per la seva banda, els col·legiats de Base han explicat la seva experiència al debutar en

l’arbitratge. Tots ells van destacar la dificultat del saltar de categoria Base a Sènior: els

de Sènior, per l’experiència viscuda, i els de Base, pel que preveuen que els pot passar.

Finalment, es va parlar de la importància de la preparació dels partits i de la situació de

que al ser un territori petit, amb poc temps es coneixen a tots els equips i això ajuda a la

preparació i gestió d’aquests.

Una valoració positiva és la que han donat tots els àrbitres assistents, pel fet d’escoltar

les experiències dels companys, les quals tenen similituds amb les seves i, per tant, els

ajuda a continuar evolucionant i millorant a nivell arbitral.

Amb aquesta taula rodona ja se’n sumen 7 i, la seva organització continuarà sent de

forma regular fins a final de temporada, per tal de poder arribar a diferents grups

d’àrbitres de totes les delegacions de Catalunya.

 



Els àrbitres de nacional i territorial de futbol sala
realitzen el segon examen online
FS NOTÍCIES | 01/04/2019

Una vegada implantat el nou sistema de realització d’examen online, els 368 àrbitres i

àrbitres assistents de les categories de territorial de futbol sala han realitzat el segon

examen de la temporada, de forma simultània, a les diferents delegacions i, aquesta

setmana serà el torn dels de nacional.

El passat dijous 28 de març de 2019, es va duu a terme el segon examen dels

àrbitres que dirigeixen les categories territorials de futbol sala, de la present

temporada 2018-2019, mentre que aquest proper dijous 4 d'abril, serà el torn

d'examinar-se pels àrbitres de les categories de nacional de futbol sala.

Després de que en el primer examen s’implantés un nou sistema de realització

d’examen online, fent ús de les noves tecnologies, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de



Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol continua amb aquest sistema

innovador.

Aquest examen online es va realitzar, durant la tarda del passat dijous, en format

online, de manera simultània a les delegacions d’Anoia (Vilanova del Camí), del Baix

Llobregat (Cornellà de Llobregat), de Barcelona, del Maresme (Mataró), de Lleida,

de Tarragona i Terres de l'Ebre,  i del Vallès  (Granollers). Dels 368 àrbitres i

àrbitres assistents de categoria territorial convocats per realitzar l'examen de

territorial, 329 han estat aptes, 20 no presentats i 19 no han superat l'examen.

Els 329 àrbitres i àrbitres assistents que han realitzat l’examen online de territorial,

ho han fet amb un dispositiu electrònic, com pot ser un ordinador, una tauleta, o bé, un

telèfon mòbil, un sistema que permet recollir les dades de manera ràpida i

centralitzada, amb prestacions com l’autor correcció i la recepció de les preguntes per

part dels alumnes de manera aleatòria, aconseguint optimitzar recursos humans,

horari i disponibilitat d’aula.

Un examen que entra dins la formació continuada que desenvolupen els àrbitres de

futbol sala al llarg de la temporada, sent el segon que realitzen.









El proper diumenge 7 d'abril es realitzaran els exàmens de repesca, amb el

mateix format online, per a tots aquells àrbitres que no van poder realitzar l’examen a

la segona convocatòria, o bé, perquè no el van superar, tant per categoria nacional com

territorial.

 



Cervelló acull la 8a Jornada de Tecnificació del CTAFS
FS NOTÍCIES | 16/04/2019

L'àrbitre del CTAFS, Ignasi Velasco, va ser el mestre de cerimònies d'una nova

Jornada de Tecnificació dirigida al col·lectiu arbitral de categoria Base de Barcelona

celebrada el diumenge al Pavelló Municipal Xavier Ballber.

Formació de luxe. El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala de La Lliga Catalana

de Futbol Sala de l'FCF ha signat aquest diumenge la 8a Jornada Tecnificació de la

temporada al Pavelló Municipal Xavier Ballber de Cervelló. Un total de 18 àrbitres

de la categoria Base de Barcelona van ser partícips d'una nova formació dirigida per

l'àrbitre de 2a B Nacional i informador del CTAFS, Ignasi Velasco , en què els

participants van poder perfeccionar els seus coneixements mitjançant una jornada

que va constar de dues parts: una primera sessió teòrica i una segona sessió en què els

continguts pràctics van agafar el protagonisme. 



La Tecnificació va donar el seu tret de sortida amb un primer bloc de caràcter

analític en què Velasco va voler posar èmfasi en diversos aspectes rellevants de

l'arbitratge, com per exemple la norma de la cessió, o el posicionament en el terreny de

joc en l'arbitratge individual, entre d'altres. Els organitzadors de la formació van voler

posar el colofó a la primera part de la jornada amb una activitat de "rol-playing" de

diverses situacions que es poden donar abans, durant i després dels partits amb els

diferents oficials.

Després de trencar el gel amb la primera part de la formació, la teoria transmesa en

primera instància es va posar en pràctica sobre la pista en el segon bloc. Una segona

meitat que va servir per posar el punt final a la jornada i en què els àrbitres van poder

posar en pràctica diferents estils de carrera, especialment la carrera lateral i la

d'esquenes, la senyalització, el posicionament en situacions de contraatac i les

transicions ràpides, a més del posicionament en atacs estàtics.



Després de l'execució de la jornada, els àrbitres participants es van

mostrar molt positius amb el desenvolupament de la formació i van valorar l'activitat

realitzada com una eina essencial per a seguir millorant i progressant a nivell arbitral.

 



El Curs d'Àrbitres de Futbol Sala: l'origen de l'èxit del
col·lectiu arbitral
FS NOTÍCIES | 02/05/2019

Dos àrbitres novells del CTAFS expliquen la seva experiència dins del col·lectiu per tal

de motivar a tots els interessats en introduir-se dins del món arbitral, a realitzar el Curs

d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol Sala, el proper mes de juliol.

La il·lusió per arbitrar és el principi fonamental per introduir-te dins d’aquest món

tan específic, que forma a esportistes i a persones.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, una temporada  més, ha convocat a

diferents seus d’arreu de Catalunya, el Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de

Futbol Sala, destinat a totes aquelles persones que vulguin entrar dins d’aquest

col·lectiu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvqWAyYopX_irz19lIdST-bD-Vxs3aQpxDKAlYhwrySD_3aA/viewform


La indecisió i, moltes vegades, la por a entrar en un terreny nou, fa dubtar a molts

aspirants. La Clara Dueñas i el David Pons, són dos col·legiats del CTAFS que porten

una temporada xiulant i recorden com, ara fa un any, també van tenir dubtes a l’hora

d’inscriure’s al Curs d’Àrbitres: “Tinc un germà que ha estat molts anys al CTAFS i va

ser ell qui, a través de les seves experiències, em va motivar a apuntar-me”, afirma el

David.

El cas de la Clara és diferent. Ella és jugadora de futbol 11 i sent passió per aquest

esport. És per aquest motiu que es va interessar per conèixer el punt de vista arbitral:

“Volia posar-me a la pell de l’altre, la de l’àrbitre. Saber què se sent al gestionar un

partit. I per això em vaig decidir a formar-me dins del CTAFS”.



La percepció que es té del futbol sala una vegada ets els ulls de l’àrbitre pot canviar: “La

visió és totalment diferent, ja que els jugadors mai s’arriben a posar a la nostra pell”,

comenta la Clara. “Jo abans deia el que pensava i no tenia en compte el que podia

repercutir a l’àrbitre. Actualment, com a col·legiat, tinc en compte aquest fet i, com que

quan jo arbitro vull que em respectin, jo haig de fer el mateix a la pista quan dirigeixo”.

Després de ser aquesta, la del 2018-2019, la seva primera temporada arbitrant, la

valoració d’ambdós col·legiats és molt positiva: “M’he emportat moltes experiències

positives i l’objectiu és anar millorant, de mica en mica, com a àrbitre. L’entorn fa que

coneguis a altres col·legiats dels quals pots aprendre molt i, per tant, acabar

progressant”, afirma Pons. Una visió de futur que comparteix la Dueñas: “Vaig entrar

amb una mica de por a l’hora d’arbitrar, però ara que ja ho he provat, estic molt

contenta i espero continuar millorant i arribar el més lluny possible”.



Representant al col·lectiu arbitral més novell, la Clara Dueñas i el David Pons volen

transmetre un missatge motivacional a tots els futurs aspirants: “A tots els interessats

en l’arbitratge els hi diria, principalment, que tinguin il·lusió i que hi creguin. El món de

l’arbitratge és molt interessant i es fan moltes amistats, vivint experiències úniques. Si

t’agrada el futbol sala, ser àrbitre és molt bonic”. El David també els hi deixa un clar

missatge: “Que tirin endavant, que no tingui por i que es deixin portar. És una bona

experiència que, de ben segur, que els agradarà”.

El passat 1 de març de 2019 es van obrir inscripcions pel Curs d’Àrbitres i Àrbitres



Assistents de Futbol Sala, i, a dia d’avui, ja es comptabilitzen 250 inscripcions per

realitzar aquesta formació inicial que han de dur a terme i superar totes aquelles

persones interessades en incorporar-se com a nous àrbitres, la propera temporada

2019-2020.

Aquest curs tindrà un format d’intensiu, realitzant-se el proper mes de juliol,

concretament de l’1 al 25 de juliol de 2019 (de l’1 a l11 de juliol el primer torn, i del 15 al

25 de juliol el segon torn, segons cada delegació) en horari de dilluns a dijous, de

19.00 a 22.00 hores, i s’obriran 8 seus diferents.

Tota la informació per conèixer els requisits mínims d’accés, el preu i el pagament de la

inscripció, així com el procés d’inscripció, està disponible fent click AQUÍ.

http://fcf.cat/noticia/el-curs-d-arbitres-de-futbol-sala-ja-te-obertes-les-inscripcions/01/03/2019


 



El Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala oferirà diferents
perspectives professionals
FS NOTÍCIES | 30/04/2019

Un àrbitre, un entrenador i un psicòleg esportiu són el cartell principal del 8è Clínic

d’Àrbitres de Futbol Sala que organitza el CTAFS, de cara al proper 15 de juny, a

Martorell, dins de la Festa del Futbol Català.

Una temporada més, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol organitza una nova edició del Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala.

Aquesta 8a edició tindrà lloc el proper dissabte 15 de juny de 2019, a l’Auditori del

Centre Cultural de Martorell (Plaça de les cultures, s/n), de 18.50 a 21.00 hores.

Un esdeveniment emmarcat dins la 10a Festa del Futbol Català on s’organitzen

diversos actes de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

http://files.fcf.cat/img/noticies/contingut/res_2019-04-30_10:45:12_Flyer_ClnicrbitresFS19.jpg


El cap del CTAFS, Marcelino Blázquez, obrirà el Clínic amb una presentació inicial i, a

continuació el psicòleg esportiu, Pep Marí, serà l’encarregat d’iniciar les ponències. Del

punt de vista psicològic es passarà al de l’entrenador, amb Juan Luís Alonso, tècnic

del Peñíscola RehabMedic, de 1a Divisió Nacional de Futbol Sala. L’àrbitre que aquesta

temporada ha estat ascendit a 2a Divisió Nacional, Bernardo Simón, continuarà amb

una xerrada sobre el fora de joc i precedirà la taula rodona.

Després d’iniciar-se la temporada passada en el mateix Clínic d’Àrbitres i vist l’èxit i la

bona resposta per part dels assistents, dins del programa d’aquest Clínic, es durà a

terme una taula rodona, a les 20.30 hores, amb àrbitres i entrenadors de futbol

sala.

Amb aquesta dinàmica taula rodona es passarà al tancament del Clínic per part del

director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle.

Aquestes ponències informatives van destinades a tots els àrbitres que formen part

del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, on reben formació específica de mans de

ponents vinculats al món arbitral, proporcionant-los-hi nous coneixements que els



poden ajudar en la seva formació professional.

 



El CTAFS serà present als play-offs de 1a i de 2a Divisió
Nacional de futbol sala
FS NOTÍCIES | 09/05/2019

Quatre col·legiats del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala de l'LCFS dirigiran dos

dels primers partits dels play-offs de Primera i de Segona Divisió Nacional.

El Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol ha

designat els àrbitres del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala de

l'LCFS, Francesc Garcia-Donas, Miguel Moreno, Bernardo Simón i Joel García, per

dirigir els primers partits del play-off pel títol de 1a Divisió Nacional i del play-off

d'ascens de divisió de plata a la màxima categoria del futbol sala estatal.



Els col·legiats Garcia-Donas i Moreno seran els encarregats d'arbitrar aquest dissabte

11 de maig, a les 20.00 hores, el primer partit de quarts de final de la Liga Nacional de

Fútbol Sala entre el Jaén Paraíso i el CA Osasuna Magna, un enfrontament entre el

sisè i el tercer classificat, respectivament, de la lliga regular. D'altra banda,  Simón i

García dirigiran el primer partit de la primera fase del play-off d'ascens a 1a Divisió

Nacional entre el Córdoba CF Futsal i el Real Betis Futsal. Ho faran en un partit que

es disputarà al Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre (Córdoba) el pròxim

dissabte a les 20.00 hores.



 



El salt de categories com a punt central de la vuitena
taula rodona del CTAFS
FS NOTÍCIES | 10/05/2019

El CTAFS executa la 8a taula rodona de la temporada 2018-2019 amb 8 àrbitres Base

i Sènior B per intercanviar experiències, consells i homogeneïtzar el camí a seguir.

La delegació de Barcelona, ha estat la seu en la qual aquest dijous 9 de maig, s’ha

dut a terme la 8a taula rodona del CTAFS de la temporada.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, els

darrers anys ha apostat fort per la formació dels àrbitres i la profundització d’aquests

vers diferents aspectes primordials de l’arbitratge. Els CTAFS a més de formació

teòrica sobre el coneixement del reglament, la senyalització i el posicionament, també

ha fet un pas més enllà treballant la psicologia arbitral i la gestió del partit i les

emocions. Una forma per millorar aquests aspectes tan rellevants en l’arbitratge, és la



realització de les taules rodones.

En aquesta ocasió, un total de 8 àrbitres de la delegació de Barcelona, 3 de Sènior

B i 5 de Base, han estat els triats per rebre, mitjançant el Responsable de Formació

del CTAFS, David Sagrera, una formació en grup reduït, per profunditzar en la gestió

de les emocions, en el moment d’augmentar la categoria dels partits a dirigir pels

col·legiats.

Enguany, els 5 àrbitres Base participants, han començat a arbitrar després de cursar la

7a promoció de l’Escola CTAFS el juliol del 2018. Per tant, les darreres setmanes han

rebut les primeres designacions en categoria cadet i juvenil, sent per ells un repte i una

motivació. En canvi, els 3 àrbitres Sènior B és la primera temporada que xiulen a 3a

Catalana. El salt de categories ha estat el fil conductor de la taula rodona, on tots els

col·legiats han pogut compartir experiències, sentiments i consells, sobre com

gestionar les situacions de nerviosisme en les noves situacions arbitrals.



Finalment, l’instructor i els 3 àrbitres més veterans, han destacat als més novells, la

importància dels formalismes, la concentració i la bona actitud previs al partit, per un

major control del que posteriorment es desenvoluparà en pista.

 



Tres col·legiats del CTAFS realitzen la fase de promoció a
2a Divisió Nacional de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 13/05/2019

A les proves de promoció i ascens a 2a Divisió Nacional de Futbol Sala organitzades per

la RFEF s’hi ha presentat tres col·legiats del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala.

Aquest passat cap de setmana, de l'11 i 12 de maig de 2019, s’ha dut a terme la fase

de promoció arbitral a 2a Divisió Nacional de Futbol Sala, a la Ciudad del Fútbol

de Las Rozas, a Madrid.

Un total de 35 àrbitres procedents de setze federacions territorials s’han presentat a

aquestes proves. Per part del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la

Federació Catalana de Futbol s’hi han presentat 3 col·legiats:



ÀRBITRES DEL CTAFS

IVAN LÓPEZ GALIANO

FERNANDO LÓPEZ PRAT

BRIAN TORQUEMADA MARTÍNEZ

Els tres àrbitres catalans han anat acompanyats pel cap del Comitè Tècnic d’Àrbitres

de Futbol Sala, Marcelino Blázquez.



Aquestes proves han consistit, per una banda, en la realització d’un conjunt d’exàmens:

un test psicotècnic, un examen de Regles del Joc, un examen amb projecció de vídeos,

una redacció d’acta de partit i un test d’anglès.

D’altra banda, han dut a terme unes proves físiques basades en unes sèries de

velocitat, resistència intermitent i en una prova d’habilitats.



Els resultats finals dels ascensos es donaran a conèixer el proper mes de juliol.

 



El CTAFS exhibeix múscul en un diumenge replet
d'activitat
FS NOTÍCIES | 20/05/2019

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala de l'LCFS s'ha multiplicat aquest diumenge

per celebrar l'enèsima Jornada de Tecnificació de la temporada i el primer

entrenament de la Selecció del CTAFS al Pavelló Xavier Ballber de Cervelló.

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala  de la Lliga Catalana de Futbol Sala de

l'FCF ha protagonitzat aquest diumenge una jornada plena d'activitat en què gairebé

una trentena de joves col·legiats i col·legiades han participat en dues activitats

simultànies organitzades pel CTAFS al Pavelló Xavier Ballber de Cervelló. Les

activitats van consistir en la celebració de la 9a Jornada d e Tecnificació del curs

2018-2019, impartida per l'informador arbitral de 1a Nacional, Raúl Crisóstomo, i en

un entrenament de la Selecció d'Àrbitres del CTAFS, un combinat que aquest primer

cap de setmana de juliol defensarà el títol de campió d'Espanya en un Campionat



que es disputarà a Las Rozas (Madrid). 

Coincidint, paret amb paret, amb l'entrenament de les Seleccions Catalanes

Prebenjamí i Aleví femení de futbol sala (amb les seves segones convocatòries),

18 àrbitres de base de Barcelona, el Baix Llobregat, l'Anoia i el Vallès Oriental  i

Occidental, es van reunir a les 16.00 hores al pavelló cervellonenc per iniciar la

primera part de la seva tecnificació, una sessió teòrica impartida per Crisóstomo a

través de la qual l'informador va poder transmetre tots els seus coneixements sobre el

posicionament de l'àrbitre individual sobre la pista, la senyalització de l'àrbitre a dins

del terreny de joc i cap al col·legiat assistent i, finalment, sobre la gestió de les diverses

situacions que es puguin desenvolupar a les banquetes dels equips. 



Després d'una sessió que va comptar amb el suport audiovisual d'imatges, vídeos i

d'altres eines didàctiques per completar l'explicació teòrica, els àrbitres participants

van poder aprofitar el primer entrenament de la Selecció del CTAFS, dirigida pel

seleccionador, Amadeo Zurita, per posar en pràctica tots els fonaments apresos en la

sessió anterior. El combinat català, dues vegades campió d'Espanya de futbol sala,

defensarà el tron aquest mes de juliol en un Campionat que tindrà com a epicentre el

Pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, escenari on les Seleccions Catalanes

sub 20 i sub 17 femenines es van proclamar campiones i subcampiones d'Espanya,

respectivament, el mes de febrer passat.



La Selecció del CTAFS, amb un bagatge ja de dos partits amistosos aquesta

temporada, continuarà agafant rodatge de cara la celebració del Campionat amb

diversos entrenaments abans de la seva estrena.

 



El CTAFS protagonitza una jornada d'apropament amb el
CFS Òdena
FS NOTÍCIES | 03/06/2019

El col·legiat del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala, Bernardo Simón, ha visitat

aquest diumenge el CFS Òdena per signar una jornada de proximitat amb joves

jugadors Cadets i Juvenils del club anoienc amb l'objectiu d'apropar-los el dia a dia del

CTAFS.

Visita de quirats al Pavelló Municipal d'Òdena. El Comitè Tècnic de Futbol Sala de

l'LCFS ha signat aquest diumenge la primera de les tres jornades d'apropament cap a

clubs federats de Catalunya que l'ens de la Federació Catalana de Futbol durà a

terme aquesta setmana. El col·legiat de Segona Divisió Nacional, i membre del CTAFS,

Bernard Simón, va visitar durant el dia d'ahir els jugadors Cadets i Juvenils del CFS

Òdena en una diada en què Simón va voler apropar el dia a dia del Comitè a tots els

joves anoiencs, a més d'exposar les activitats i els esdeveniments que des del CTAFS



es duran a terme en els pròxims mesos.

L'àrbitre de Santa Margarida de Montbui, delegat també del Baix Llobregat i de

l'Anoia, va explicar en profunditat la feina i la metodologia que se segueix al CTAFS,

una explicació oberta i participativa en què, a més, Simón va poder respondre a totes

les inquietuds dels presents i complementar la seva visita donant a conèixer l'oferta de

cursos d'àrbitres i d'àrbitres assistents que l'LCFS durà a terme per tot el

territori català durant la pròxima temporada.

Un dels principals objectius de Simón durant la seva xerrada amb els joves jugadors del

CFS Òdena va ser remarcar la rellevància de la figura del col·lectiu arbitral, així

com transmetre la seva importància a l'hora de configurar l'univers en expansió d'un

futbol sala que cada dia té més adeptes a Catalunya. 



Després d'una xerrada propera i formativa, Simón va respondre a totes les preguntes

que molts dels jugadors amb il·lusió per introduir-se en el món arbitral li van

voler fer arribar al col·legiat, un Bernardo Simón que precisament va assolir l'ascens a

Segona Divisió Nacional el mes de juliol passat i que ja s'ha convertit en un dels grans

valors del CTAFS.

L'àrbitre català tornarà a protagonitzar una nova jornada d'apropament amb els

integrants del FS Montbui, demà dimarts, i una altra amb els del CFS Can Titó, el

dimecres, dues xerrades que es desenvoluparan seguint amb el mateix objectiu que a

Òdena: apropar l'activitat del CTAFS i animar als més joves amb vocació arbitral a

iniciar la seva formació amb els cursos pertinents.

 



El CTAFS continua fidel al seu compromís d'apropament
amb els clubs
FS NOTÍCIES | 06/06/2019

El col·legiat de Segona Divisió Nacional, Bernardo Simón, ha protagonitzat aquest

dimarts a Montbui la segona jornada d'aproximació aquesta setmana del Comitè cap a

un club federat de Catalunya.

Punt i seguit a una setmana de formació arbitral. El Comitè Tècnic d'Àrbitres de

Futbol Sala ha visitat aquest dimarts el Pavelló Club Mont-Aqua d e Santa

Margarida de Montbui per realitzar una nova jornada de proximitat amb els jugadors

Juvenils i Infantils del FS Montbui. El col·legiat de Segona Divisió Nacional, i

membre del CTAFS, Bernardo Simón, va tornar a ser l'encarregat de representar

l'ens federatiu en una tarda de futbol sala en què els joves jugadors montbuiencs van

poder gaudir del mestratge d'un Simón que va voler exposar les activitats i els

esdeveniments que des del CTAFS es duen i es duran a terme en els pròxims mesos. 



Tal com va fer amb els jugadors del CFS Òdena, Bernardo Simón, nascut a la mateixa

localitat anoienca, va voler apropar el dia a dia del CTAFS a tot un grup de nois que, no

només van escoltar atentament l'àrbitre, sinó que es van convertir en els

protagonistes d'una jornada oberta en què van poder intercanviar impressions amb

Simón, a més de fer-li arribar aquelles qüestions que tenien sobre el desenvolupament

i la vida professional del col·lectiu arbitral.

Durant la seva xerrada amb els Juvenils i els Infantils del FS Montbui, el també

delegat del Baix Llobregat i de l'Anoia, va animar als joves jugadors amb vocació

arbitral a participar en els cursos de formació desenvolupats per l'LCFS, i a més, els va

voler recordar que els col·legiats són una part transcendental i única en

l'engranatge global del futbol sala.  



Amb la jornada realitzada amb el FS Montbui, el CTAFS culmina una setmana

formativa en què ha visitat, de la mà de Bernardo Simón, el CFS Òdena i el club

montbuienc, amb l'objectiu d'apropar la feina que es realitza des del Comitè i d'animar

als joves jugadors i jugadores amb ambició a introduir-se en el col·lectiu arbitral. 

 



El CTAFS posa el colofó a la temporada amb un Clínic de
manual
FS NOTÍCIES | 16/06/2019

El vuitè Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala ha reunit aquest cap de setmana 280 àrbitres

del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala per complementar i aprofundir en la

formació dels col·legiats rebuda al llarg de tota la temporada.

Exhibició arbitral a la 10a Festa del Futbol Català. El Comitè Tècnic d’Àrbitres de

Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha organitzat aquest cap de

setmana, i per vuitena vegada consecutiva, el Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala  al

Centre Cultural de Martorell. L’acte va comptar ahir dissabte amb la presència de

280 àrbitres de les 8 delegacions del territori català, tots ells encapçalats pel Cap

del CTAFS, Marcelino Blázquez. El mateix Blázquez va ser l’encarregat d’inaugurar

l’esdeveniment arbitral, donant la benvinguda als ponents i als assistents, repassant la

temporada i agraint la feina desenvolupada pel grup de treball del CTAFS durant tot el



curs.

A continuació, en Pep Marí, psicòleg esportiu, va donar el tret de sortida a les

ponències exposant l’existència de quatre nivells, distribuïts en forma de piràmide,

sobre la psicologia arbitral. A la base, el gironí va col·locar l’autocontrol emocional en

busca del rendiment al 100%. Al segon calaix piramidal, la comunicació amb

jugadors i entrenadors per generar un bon clima de treball. Al tercer esglaó, Marí

va situar la gestió de l’entorn, per evitar que resti i, finalment, al cim de la piràmide, el

psicòleg considera que hi ha l’ensenyament i la preparació de cada àrbitre. Marí

va voler inculcar en tots els assistents la importància de treballar primer els 3 nivells

inferiors, per poder treure posteriorment, millor rendiment al quart.



El segon ponent de la tarda va ser Juanlu Alonso, entrenador del Peñíscola

RehabMedic, equip de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El tècnic madrileny va iniciar

amb una crítica cap a les actituds irresponsables i irrespectuoses d’aficionats, jugadors

i entrenadors cap als àrbitres i elogiant les tasques arbitrals. A més, va apel·lar a la

necessitat d’aproximar posicions i mantenir actituds respectuoses entre col·lectius, pel

bé del futbol sala. Seguidament, va entrar en matèria, proposant diferents millores

arbitrals, des de la perspectiva dels entrenadors: més correcció d’errors entre la

parella arbitral, no permetre les protestes desmesurades per part d’entrenadors,

mantenir un mateix criteri durant tot el partit, unificar el llistó arbitral en l’ús dels

braços per desmarcar-se i el control dels blocs ofensius en jugades a pilota aturada.



Posteriorment, Bernardo Simón, àrbitre de 2a Divisió Nacional, va oferir una ponència

sobre la concentració arbitral, fent referència a les situacions en què l’àrbitre

mentalment es troba fora de joc. Simón va voler recalcar la importància d’estar atent i

concentrat per intentar controlar totes les accions i minimitzar les possibilitats d’errar,

que més tard comportaran conseqüències negatives pel desenvolupament del partit.

Finalment, l’àrbitre anoienc va plantejar diferents causes i actes de prevenció per

ajudar a evitar els errors arbitrals greus.



Per tancar les exposicions teòriques, el cap del CTAFS, Marcelino Blázquez, va

moderar una taula rodona en la qual van participar Juanlu Alonso i Bernardo Simón,

acompanyats de l’Oriol Julià, entrenador del Sant Andreu Sagrera d e Divisió

d’Honor Catalana, i l’Arnau Ayala , àrbitre de la mateixa categoria. L’objectiu de la

taula rodona és debatre entre dos col·lectius del futbol sala, vers diferents punts de

vista sobre alguns aspectes relacionats amb els àrbitres. Enguany, el protagonisme ha

estat per l’actitud dels àrbitres vers els entrenadors i el dret a errar o no per part dels

col·legiats.

Per concloure l’acte, el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel

Calle, va emfatitzar en la necessitat de seguir formant-se per millorar el futbol sala

català, també des de l’estament arbitral. A més, seguint amb la línia de les ponències,

va recordar que els àrbitres tenen dret a errar, tot i que han de treballar per

minimitzar-ne les ocasions i la repercussió. 



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/8e-clinic-d-arbitres-de-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=ASG0XeepSQI


Últim impuls formatiu de la temporada del CTAFS
FS NOTÍCIES | 16/06/2019

El CTAFS acaba la temporada amb la mateixa voluntat amb què la va iniciar:

aprofundir i millorar la formació dels àrbitres i àrbitres assistents.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala  de l’LCFS ha fet una darrera tecnificació

múltiple dins el marc de la 10a Festa del Futbol Català. Aquesta última formació ha

estat la 10a tecnificació de la temporada 2018-19 i s’ha dividit en cinc sessions,

destinades a diferents categories del comitè.



La primera part es va dur a terme ahir dissabte 15 de juny de 2019 al matí, al Pavelló

Municipal de Martorell. Aquesta activitat va estar dirigida pel cap del CTAFS,

Marcelino Blázquez, amb l‘objectiu d’introduir 6 àrbitres de Sènior A a l’arbitratge en

parella. Per dur-ho a terme, es va disputar un partit entre la Selecció del CTAFS  i el

Juvenil Nacional del CET10, arbitrat pels 6 col·legiats en qüestió. A més, el partit va

servir com a preparació pel Campionat d’Espanya d’Àrbitres que es realitzarà el 6 de

juliol a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



Simultàniament, al Centre Cultural de Martorell, l’àrbitre de 2a Nacional, Bernardo

Simón, va ser l’encarregat de conduir una tecnificació amb 15 àrbitres de Sènior B.

Aquests van analitzar diferents vídeos en grups de tres, per debatre els diversos punts

de vista i unificar criteris en la presa de decisions. També, l’activitat va servir perquè

els presents s’adonessin de la dificultat de prendre decisions in situ, ja que després de

visualitzar jugades diverses vegades i en un estat de calma, seguien existint diferents

opinions.



Les següents tres parts de la múltiple tecnificació, s’han destinat a futurs àrbitres del

CTAFS, que realitzaran el curs d’accés al col·lectiu el proper juliol. L’objectiu d’aquesta

iniciativa és introduir els aspirants en el món arbitral, inclús abans de formar part del

comitè, amb una part pràctica en pista i una teòrica al Centre Cultural. La primera

sessió es va portar a terme ahir a la tarda amb 25 alumnes de les delegacions del Baix

Llobregat, Catalunya Central i el Vallès, dirigits per Marcelino Blázquez, Bernardo

Simón i Javi Cano, àrbitre de 3a Nacional.

Finalment, aquest matí s’han realitzat les dues últimes, instruïdes novament pel cap

del CTAFS, acompanyat de Rogelio Pacheco, àrbitre de 2aB Nacional i d'Álvaro

Sotillo, àrbitre de 3a Nacional. En aquestes formacions han participat 10 i 15 alumnes

respectivament, tots ells de la delegació de Barcelona.



Amb aquesta darrera tecnificació i el Clínic del CTAFS, tot dins el marc de la 10a Festa

del Futbol Català, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de l’LCFS, conclou la

formació de la temporada 2018-19. Actualment, ja es comença a treballar en el

següent curs 2019-20, que iniciarà al juliol amb l’escola d’estiu.

GALERIA D'IMATGES
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