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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.

 


