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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


 


