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El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala va realitzar la 10a Taula Rodona a la seu

central de l’FCF, a Barcelona, amb el salt de categoria i l'arbitratge en parella com a

principal tema de debat.

La formació, la gran aposta del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Lliga

Catalana de Futbol Sala. La seu central de la Federació Catalana de Futbol, a

Barcelona, va ser el punt de trobada de la 10a Taula Rodona del CTAFS  de la vigent

temporada, celebrada el dijous 23 de gener de 2020.

El CTAFS continua donant 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.



El cap del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, Marcelino Blázquez, va dirigir la

sessió formada per 7 àrbitres: 4 de Sènior A i 3 de Divisió d’Honor Catalana, sent les

diferències entre categories i l’arbitratge en parella, els temes principals de debat de la

10a Taula Rodona.

És per això que es van posar sobre la taula temes com la gestió dels partits, és a dir,

controlar els diversos comportaments en el joc, així com diferents observacions entre

els col·legiats de diferents categories. 



Aquesta ha estat la 10a 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; la vuitena a la delegació de Tarragona  i

la novena a la delegació del Maresme.

 

 


