
Àrbitres maresmencs recent ascendits protagonitzen la
9a Taula Rodona del CTAFS
FS NOTÍCIES | 18/01/2020

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala reprèn l’activitat formativa de les taules

rodones amb la celebració de la 9a a la delegació del Maresme, amb àrbitres que

aquesta temporada han començat a xiular en parella

El canvi de xiular sol a fer-ho en parella. Aquest ha estat el tema principal que s’ha

tractat a la 9a Taula Rodona del CTAFS , celebrada el divendres 17 de gener de

2020, a la delegació del Maresme, a Mataró.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol continua

apostant per donar continuïtat a la formació dels seus col·legiats posant en debat

experiències arbitrals, així com intercanviant diferents inquietuds.



Aquesta vegada el CTAFS s’ha desplaçat fins a la ciutat de Mataró, concretament a la

delegació territorial de l’FCF al Maresme, per reunir-se amb 4 àrbitres de les

categories Sènior A i Divisió d’Honor Catalana de la mateixa delegació.

Uns àrbitres que reunien la mateixa característica de ser recent ascendits i,

conseqüentment, d’haver viscut recentment el canvi de xiular sol a en parella, sent

el principal tema de la taula rodona.



De mans de l’instructor i delegat del CTAFS del Maresme, Álvaro Sotillo, els presents

han pogut intercanviar impressions de la seva experiència al canviar de categoria de

començar a xiular en parella, al mateix temps que s’ha tractat el protocol a seguir del

prepartit, és a dir, des del moment en què l’àrbitre rep la designació. Al mateix temps,

dins d’aquestes categories s’ha parlat de com s’ha de gestionar els partits des del punt

de vista arbitral.



Aquesta ha estat la 9a Taula Rodona del CTAFS de la present temporada 2019-2020.

Recordem que la primera es va duu a terme a la seu central de l’FCF, a Barcelona ; la

segona a la delegació del Maresme, a Mataró; la tercera a la delegació de Lleida; la

quarta a la delegació del Vallès Occidental, a Sabadell ; la cinquena a la delegació

de Girona; la sisena a la delegació del Baix Llobregat, a Cornellà de Llobregat; la

setena a la delegació d’Anoia i la vuitena a la delegació de Tarragona.

D’aquesta manera el CTAFS s’està traslladant a les diferents delegacions de tot el

territori català per tal d’arribar al màxim número de col·legiats possibles.

 


