
 

 

TEMPORADA 2019 – 2020 

CIRCULAR CTAFS 

 

Aplicació criteris excepcionals moviments arbitrals 

Davant les circumstàncies de força major derivades de la Covid-19 i en 

consonància amb les Circulars nº 30 i nº 31 de la Federació Catalana de Futbol 

que estableixen les normatives relatives a la “SUSPENSIÓ DEFINITIVA DE LES 

COMPETICIONS D’ÀMBIT TERRITORIAL” i “EFECTES CLASSIFICATORIS 

TEMPORADA 2019/20” respectivament, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol 

Sala ha determinat els següents criteris que, de manera excepcional, s’aplicaran 

per establir els moviments arbitrals corresponents als ascensos compensats i als 

descensos administratius de categoria. 

 

Criteris generals: 

a) Seran descendits els àrbitres que no hagin superat les segones proves 

físiques de la temporada 2019 – 2020. 

b) Seran descendits els àrbitres que hagin sol·licitat excedència fora del 

termini indicat al Reglament del CTAFS 2019 – 2020. 

c) Seran descendits els àrbitres que superin l’edat reglamentària establerta 

per a cada categoria. 

d) Seran ascendits els àrbitres necessaris per a cobrir les vacants produïdes 

en la categoria immediatament superior, per les causes anteriorment 

assenyalades (a, b i c) i per l’augment d’equips en els grups de categories 

sènior masculines i femenines. 

e) Les llistes classificatòries es configuraran tenint en compte aquells 

aspectes puntuables (PPFF, exàmens-classes i informes), que el 100% 

d’àrbitres d’una categoria en concret hagin tingut l’oportunitat de ser 

avaluats. 

 

Criteris particulars: 

f) Classificacions d’àrbitres 2aBN, 3aN i DHC sobre 10 punts: 

 

- 30% 2 proves físiques. 

- 30% 1r i únic examen teòric + activitat complementària + assistència a 

classes de formació contínua. 

- 30% Mitjana d’informes arbitrals indistintament del nombre realitzat. 

- 10% Compromís i implicació amb el CTAFS. 

 



 

 

g) Classificacions d’àrbitres SA, SB, Base i Base Escola sobre 7 punts: 

 

- 30% 2 proves físiques. 

- 30% 1r i únic examen teòric + activitat complementària + assistència a 

classes de formació contínua. 

- 10% Compromís i implicació amb el CTAFS. 

 

h) Classificacions d’àrbitres assistents 1aN i 2aBN sobre 10 punts: 

 

- 45% 1r i únic examen teòric + activitat complementària + assistència a 

classes de formació contínua. 

- 45% Mitjana d’informes arbitrals RFEF i FCF indistintament del 

nombre realitzat. 

- 10% Compromís i implicació amb el CTAFS. 

 

i) Classificacions d’àrbitres assistents 3aN i Territorial sobre 5,5 punts: 

 

- 45% 1r i únic examen teòric + activitat complementària + assistència a 

classes de formació contínua. 

- 10% Compromís i implicació amb el CTAFS. 
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