
Benvolguts col·legiades i col·legiats, 

Amb l'inici de les competicions que la pandèmia que estem visquin ha permès organitzar a la Lliga
Catalana de Futbol Sala on els protocols federatius, municipals i sanitaris s'han convertit en una 
necessitat per col·laborar en fer un futbol sala més segur, aquest Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol 
Sala de l'LCFS, vol fer un recordatori a tots els col·legiats amb vista a un final de temporada frenètic 
on la tensió esportiva serà evident a mesura que avancin les jornades cap al final de lliga. 

En col·laboració amb el Departament de Competició de Futbol Sala i fent un anàlisi de les propostes, 
queixes i consultes que arriben per part de federats, clubs, familiars i apreciacions dels mateixos 
col·legiats, amb la intenció d'aclarir l'aplicació d'alguns punts de la normativa vigent i amb l'objectiu 
d'evitar disparitat de criteri a aplicar per part dels col·legiats del CTAFS, us detallem el següent: 

1- CANVI DE BANQUETES: Tal com estipulen les Regles de Joc del Futbol Sala, el canvi de banquetes i 
de camp a la mitja part és OBLIGATORI. L'única situació que es va comentar aquesta temporada amb 
el tema Covid19 és, que l'equip local hauria de netejar/desinfectar les banquetes, o en defecte d'això, 
canviar la banqueta i utilitzar el mateix material que en la 1a part, però en el costat oposat. 

2- LLICÈNCIES: Només s'acceptaran llicències físiques (cartó FCF i en fulla impresa) o en defecte d'això, 
DNI original i/o permís de conduir; en CAP CAS, FOTO O FOTOCÒPIES. 

3- LLICÈNCIES D'OFICIALS: Només podrà formar part del cos tècnic d'un equip, tot aquell oficial que 
disposi de llicència en aquest equip. 
En el cas que es presenti una persona amb llicència en aquest equip, no es podrà inscriure 
cap altre llicència d'un altre equip o persona presentant el DNI. 

Consultar aquí la circular completa sobre Inscripcions de Tècnics i Oficials en Actes:

https://files.fcf.cat/documentos/106_2021-10-01_14:35:41.pdf

4- CANYELLERES: Tal i com especifiquen les Regles de Joc de Futbol Sala de l’LCFS de l’FCF, les 
canyelleres són d'ús obligatori en categoria sènior (masculí i femení) i recomanades en categoria base. 
Tot i això, només obligatòries pels jugadors i porters que estiguin disputant  
el partit (dins del terreny de joc). Per tant, NO es pot participar en un partit SÈNIOR sense portar 
posades les canyelleres, ja que aquestes formen part de la indumentària obligatòria. 

https://drive.google.com/file/d/1wD9o3kiGSrvEYAC8Weq4-mTlgkCmzZpV/view?usp=sharing


5- JOIERIA: No es pot jugar cap partit amb rellotges, polseres, pendents, pírcings o altres elements 
que posin en risc la integritat pròpia o la dels rivals. No serveix tapar-ho o amagar-ho amb esparadrap. 

6- PROTOCOL COVID: Queda prohibit la participació de qualsevol jugador o oficial que tingui el 
termòmetre vermell i no present, almenys, declaració oficial FCF signada i lliurada a l'àrbitre. 

a. En aquest últim cas, s'ha de fer constar en acta, ja que, jugadors i oficials amb termòmetre en
vermell, salta l'avís al Comitè de Competició i, per tant, hem d'indicar el motiu pel qual li deixem jugar. 

7- TANCAMENT D'ACTA: En la mesura que sigui possible, s'ha de tancar l'acta en finalitzar el partit, o 
en defecte d'això, al més aviat possible. En cas de no ser així, SEMPRE, ha de realitzar-se fitxa bàsica, 
és a dir, el club ha de poder signar (acta en línia o a paper) l'acta del partit, per a donar el seu 
consentiment a l'acta. 
No es pot tancar acta a casa, sense realitzar acta manual, ja que es pot sol·licitar aquesta acta pel 
comitè de competició o pel CTAFS en un termini de 15 dies posteriors al partit. 
En cas de realitzar acta a mà, no es pot tancar acta en línia amb codi, ja que no s'ha tancat en pista. 
En aquest cas, indicarem que l'acta s'ha realitzat a mà. 

Des del moment de la notificació d'aquest correu, el CTAFS, el Comitè de Competició i 
la LCFS treballarem en aquesta línia per tal que el Futbol Sala Català compleixi aquestes indicacions, 
amb obertures d'expedients disciplinaris a clubs i federats que no compleixin. Com no podia ser 
d'una altra manera, els col·legiats que no apliquin o facin aplicar els punts anteriorment 
indicats accessoris a tota la normativa federativa ja coneguda, s'iniciaran els tràmits disciplinaris que 
procedeixin. 

Per a qualsevol dubte sobre aquest tema, podeu contactar amb nosaltres al correu de 
formacioctafs@fcf.cat  

Volem aprofitar l'avinentesa per agrair l'esforç que col·legiades i col·legiats feu setmana darrera 
setmana on jugueu un paper clau en què el motor de l'esport a Catalunya no s'aturi i més de 20.000 
federades i federats de futbol sala, puguin gaudir igual que nosaltres, d'aquest magnífic esport. 

Atentament 
Marcelino Blázquez Sierra 
Cap del CTAFS 

mailto:formacioctafs@fcf.cat

