Els informadors arbitrals de futbol sala continuen
unificant criteris
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Els informadors arbitrals catalans de les categories territorials i de 3a Nacional de
futbol sala, juntament amb el Responsable de Formació i el cap del CTAFS, es van
reunir per analitzar dos partits i seguir unificant criteris.

La formació, sempre present al CTAFS. El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala
de la Federació Catalana de Futbol es van reunir aquest cap de setmana per a
realitzar la 5a i 6a jornada de tecniﬁcació grupal d’informadors arbitrals de
futbol sala de la present temporada. Després d’analitzar totes les categories a l’inici
de temporada, els informadors arbitrals comencen altre cop l’anàlisi a totes les
categories per seguir unificant criteris i marcar unes pautes.

4 informadors arbitrals en categoria Territorial, Toni Pedrol, Iván Sanz, Jordi
Villazón i Amadeo Zurita, dirigits pel Responsable de Formació, David Sagrera, es
van reunir el dissabte 29 de febrer al Pavelló CEM Sagnier de El Prat de Llobregat
per presenciar en directe el partit entre el FS Prat Bar La Terraza Alcala "A" - Lopez
Roca CFS "A", corresponent al BCN Gr. 6 de la 3a Divisió Juvenil.
En aquesta activitat es van marcar pautes i aspectes principals a valorar en àrbitres de
Base, pensant en un possible ascens a la 3a Catalana de futbol sala.

Mentre que el diumenge 1 de març es van reunir 6 informadors arbitrals de la categoria
de 3a Divisió Nacional: Antonio Gabaldón, Roberto Mamolar, Rogelio Pacheco,
José Maria Poveda, Bernardo Simón i Ignasi Velasco. L’activitat va ser encapçalada
pel cap del CTAFS, Marcelino Blázquez, i es va celebrar al Pavelló CEM Les Moreres
d’Esplugues de Llobregat, per presenciar el partit entre l’AE Penya Esplugues – CFS
Molins 99, corresponent al Gr. 2 de la 3a Divisió Nacional de futbol sala.

Durant el mes de març es realitzaran els informes arbitrals de futbol sala a les
categories de 1a Divisió Nacional, 2a B i els de la Divisió d’Honor Catalana.

