
L’ocasió manifesta de gol i l’atac prometedor, des del
vessant arbitral
COMITÈ ÀRBITRES | 20/05/2020

Els àrbitres catalans de Segona Divisió ‘B’ Albert Ávalos i Albert Català presenten dos

nous vídeos dels tòpics sobre les regles del joc.

Albert Ávalos, dirigint el partit d'homenatge a Dani Jarque, a Cornellà-El Prat el 2013 /
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VÍDEO

La Federació Catalana de Futbol ofereix un nou episodi de vídeos explicatius sobre els

tòpics d’aplicació pràctica de les regles de joc, amb els àrbitres catalans de Segona

Divisió ‘B’ Albert Ávalos i Albert Català com a protagonistes. Els dos col·legiats de la

categoria de bronze del futbol estatal presenten les diferències entre l’acció que

evita una ocasió manifesta de gol i aquella que atura un atac prometedor, amb

https://www.youtube.com/watch?v=2y1DtOOJrZg


les seves corresponents sancions disciplinàries i tècniques, situacions que es coneixen

en l’argot arbitral amb els anglicismes DOGSO i SPA.

Contingut per federats i aficionats

La iniciativa, impulsada pel Comitè Tècnic d’Àrbitres de l’FCF, s’ha plantejat com a

suport didàctic per als àrbitres en etapa de formació bàsica, i es mostra també per al

coneixement de tots els federats i federades, així com del públic en general. D’aquesta

manera, l’FCF segueix amb l’aposta d’aportar informació de valor al voltant de totes

les àrees del futbol català, en aquest cas, amb un cicle dedicat al món de l’arbitratge.

La sèrie està formada per un total de 18 clips de vídeo, a càrrec dels àrbitres catalans

de Primera Divisió, Segona Divisió ‘A’, Segona Divisió ‘B’ i Primera Iberdrola, tant

principals com assistents, dintre del pla especial de formació continuada en què es

troben immersos els integrants del CTA de l’FCF en aquest període sense competició.

Tot el contingut es troba disponible a través de l’FCF TV i els canals oficials de

comunicació de l’FCF.



També pots recuperar:

Capítol 1: Presentació i les mans, amb Xavier Moreno i Xavier

Estrada

http://fcf.cat/noticia/els-arbitres-catalans-presenten-en-video-els-topics-sobre-les-regles-de-joc/24/04/2020


Capítol 2: El fora de joc i la gestió de les protestes, amb David

Medié i Rubén Ávalos

Capítol 3: La protecció al jugador, amb Ainara Acevedo i Ylenia

Sánchez

Capítol 4: La comunicació en equip, amb Juan Carlos Barranco i

Joan Méndez

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/noticia/el-fora-de-joc-i-la-gestio-de-les-protestes-a-carrec-dels-arbitres-catalans-a-l-elit/30/04/2020
http://fcf.cat/noticia/la-proteccio-al-jugador-explicada-per-les-arbitres-catalanes-de-primera-iberdrola/09/05/2020
http://fcf.cat/noticia/la-comunicacio-en-equip-clau-en-l-actuacio-arbitral/14/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=rJ9fs24Ac1I

