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La Selecció del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de

Futbol, ha aconseguit, a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el tercer campionat estatal

consecutiu.

Catalunya ha aconseguit revalidar el títol de campió, en la 9a Jornada de

Convivències d’Àrbitres de Futbol Sala , després de vèncer de manera solvent els

cinc partits que han hagut de disputar.

El conjunt català ha estat clarament l’equip més complet del torneig, desplegant un bon

futbol sala i mostrant-se molt contundent de cara a porteria. Els catalans en els cinc

partits del campionat han anotat 33 gols i només n’han encaixat un.



A la fase de grups, la Selecció del CTAFS  ha resolt els dos enfrontaments per la via

ràpida. En el primer partit, Catalunya s’ha imposat per 7 gols a 0 davant de Ceuta i en el

segon, ha vençut 10 gols a 0 a Tenerife. Això ha permès que el conjunt català hagi

accedit a la fase eliminatòria com a millor primer dels quatre grups.

Un cop ja als quarts de final, els àrbitres catalans han continuat golejant i competint en

tot moment, per superar Cantàbria 8 a 1 i avançar a les semifinals contra la Comunitat

de Madrid.



SEMIFINAL: Catalunya 4-0 Madrid

El partit previ a la final ha estat molt dur i competit. Un alt ritme de joc i la contundència

defensiva madrilenya, han obligat a Catalunya a exhibir el seu millor joc. Els catalans

s’han avançat aviat en el marcador, però tot i dominar el joc durant tot el partit, no l’han

pogut resoldre fins els darrers instants, amb el rival jugant amb porter-jugador.



FINAL: Catalunya 4-0 Andalusia-Almeria

Al partit definitiu del campionat, la Selecció del CTAFS ha superat per un treballat 4 a

0, a la selecció andalusa d’Almeria, una de les dues seleccions que Andalusia ha dut a

l’esdeveniment.

El conjunt català ha aconseguit un gol matiner per tranquil·litzar els nervis de la final,

però no ha estat capaç d’anotar el segon. Quan s’havien disputat tres minuts de la

represa, Biel Balsera amb un potent xut des de 15 metres, ha marcat un gol

determinant pel desenllaç del partit. Ja amb els andalusos fosos, ha arribat el 3 a 0 i el 4

a 0 definitiu.

Amb aquesta victòria, la Selecció del CTAFS ha aconseguit el tercer Campionat

d’Espanya consecutiu, guanyant al 2015, 2017 i 2019.

 


