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El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala va realitzar la 12a Taula Rodona a la

delegació de Lleida amb àrbitres joves i amb experiència arbitral en què els canvis en la

preparació dels partits i la gestió de l'enfrontament van ser els temes principals del

debat.

L’experiència i millorar en la gestió prèvia als partits, temes principals de la Taula

Rodona organitzada pel Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala . A la seu de la

delegació de Lleida, es va celebrar la 12a Taula Rodona del CTAFS de la vigent

temporada, celebrada el divendres 21 de febrer de 2020.

El CTAFS continua apostant per seguir amb la formació dels àrbitres de diferents

categories arreu del territori català, sent la 2a Taula Rodona de la temporada a la



delegació de Lleida.

La delegada del CTAFS a Lleida, Anabel Labaila, va dirigir la sessió formada per 10

àrbitres entre les categories de Sènior A, Sènior B i Nacional. Un grup format per

àrbitres joves però que al mateix temps ja encadenen anys com a col·legiats. Per això,

van exposar els seus canvis a l’hora d’arbitrar respecte als seus inicis, tractant temes

com la preparació dels partits, la gestió durant l’enfrontament així com els seus

objectius dins del CTAFS.



Aquesta ha estat la 2a Taula Rodona que el CTAFS realitza a la delegació de Lleida i la

12a que celebra a la present temporada. 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, la novena a la delegació del Maresme; la desena a la seu

central de l’FCF i l’onzena a delegació del Vallès (Sabadell).

 


