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El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala va realitzar la 5a Taula Rodona de la vigent

temporada amb 3 àrbitres Sènior A i 4 de Base, per debatre i posar en comú diversos

dubtes sobre la gestió de partit.

L a Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol continua

apostant per a la formació. La seu de la delegació de Girona de l’FCF va ser el punt de

trobada de la 5a Taula Rodona  del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala  de la

vigent temporada, celebrada el dilluns 18 de novembre de 2019.

El CTAFS vol continuar amb l’aposta dels darrers anys per donar molta importància a

la formació dels col·legiats de futbol sala, així com posar en debat les seves

experiències i saber com gestionar els partits entre àrbitres de diferents categories i

diferents anys d’experiències com a col·legiats. És per aquest motiu que es va celebrar



la 5a Taula Rodona del curs.

L’instructor, professor i informador arbitral de Girona, Marcos Rueda, va dirigir la

sessió formada per 7 àrbitres: 3 de Sènior A i 4 més de Base, un d'ells debutant

aquesta temporada.

La gestió dels partits, conversar entre col·legiats de diferents categories i amb

experiències diverses, així com exposar diversos rols del col·legiat de futbol sala,

van ser els temes principals de la taula rodona.



Aquesta ha estat la 5a Taula Rodona de la vigent temporada. La primera va ser a la

seu central de l’FCF, la segona a la delegació del Maresme, a Mataró, la tercera a la

delegació de Lleida i la quarta a la delegació del Vallès Occidental (Sabadell).

Aquesta tarda el CTAFS realitzarà la 6a Taula Rodona de la temporada a la seu de

la delegació del Baix LLobregat de l'FCF.



 

 


