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El CTA de l’FCF comptarà amb quatre àrbitres a la màxima categoria del futbol estatal

femení, i una vintena en la categoria de bronze masculina, en la nova temporada

2019/2020.

El CTA de l’FCF ha celebrat aquest dimarts la trobada d’inici de temporada de les

àrbitres de Primera Iberdrola femenina i els col·legiats de Segona Divisió ‘B’

masculina. En el nou curs 2019/2020, Catalunya comptarà amb quatre àrbitres a la

màxima categoria del futbol estatal femení, i fins a una vintena en la categoria de

bronze masculina.

 

Durant la jornada, el sotsdirector del CTA de l’FCF, Antxón Uzcudun, ha destacat el

notable nivell dels integrants del grup, així com la necessitat de mantenir les bones



pràctiques personals i socials que han de guiar les seves actuacions dins i fora dels

terrenys de joc, advertint-los dels riscos que comporten actituds no conformes a

aquestes directrius.

 

A la vegada, el directiu del CTA de l’FCF responsable del departament d’àrbitres

estatals, Salvador Elías, ha explicat els procediments i aspectes organitzatius, com

ara els relatius a les revisions mèdiques, informes tècnics, designacions o xerrades als

clubs. A més, també han estat presents en la trobada els directius del CTA de l’FCF

Jordi Fernández i Jaume Reverté.

 

Finalment, s’ha obert un torn en el qual tots els participants han tingut l’oportunitat de

plantejar les qüestions sobre els temes que afecten les seves respectives categories.

 

L’actual plantilla del CTA de l’FCF a la Primera Iberdrola  femenina està formada

per les següents àrbitres:

 

ÀRBITRES PRINCIPALS DELEGACIÓ

AINARA ACEVEDO DUDLEY, àrbitra FIFA Barcelonès

YLENIA SÁNCHEZ MIGUEL Penedès-Garraf

 



ÀRBITRES ASSISTENTS DELEGACIÓ

MATILDE ESTEVES-GARCÍA BIAJAKUE Vallès Oriental

MARIONA PERALTA GEIS Vallès Occidental

 

Al seu torn, completen la plantilla del CTA de l'FCF a la Segona Divisió 'B'  els

següents àrbitres:

 

ÀRBITRES PRINCIPALS DELEGACIÓ

ALBERT ÁVALOS MARTOS Anoia

GERARD BRULL ACERETE Girona

CARLOS CALDERIÑA PAVÓN Vallès Occidental

ALBERT CATALÀ FERRAN Lleida

VÍCTOR GARCÍA VERDURA Maresme

POL GÒDIA SOLÉ Lleida

DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ Barcelonès

GONZALO ROMERO FREIXAS Tarragona

ÒSCAR SAULEDA TORRENT Maresme

JOSEP SUBIRATS MATAMOROS Tarragona

 



ÀRBITRES ASSISTENTS DELEGACIÓ

ANTONIO ESPADAS NAVARRO Baix Llobregat

JOSÉ UNAI GARCÍA URBANEJA Barcelonès

ORIOL JARIT MESA Girona

ALEXANDRE JUSTO MIRÓ Baix Llobregat

SERGI LÓPEZ FREIXA Maresme

DANIEL LUCAS GÓMEZ Baix Llobregat

JESÚS MIRA GARCÍA Tarragona

MARIONA PERALTA GEIS Vallès Occidental

EDGAR RAMÍREZ HENS Tarragona

ALBERT RIUBRUGENT EXPÓSITO Barcelonès

 

 


