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El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala va realitzar la 13a Taula Rodona a la

delegació del Baix Llobregat amb àrbitres recentment ascendits i que per tant, han

patit un salt de categoria a la vigent temporada.

L’ascens de categoria i els seus respectius canvis, tema principal de la 13a Taula

Rodona del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala. A la seu de la delegació del Baix

Llobregat, a Cornellà de Llobregat, es va celebrar la 13a Taula Rodona del CTAFS  de

la vigent temporada, celebrada el dimarts 10 de març de 2020.

El CTAFS continua arribant, a través de la formació, arreu del territori català i aquesta

ha estat la segona taula rodona de la temporada que es realitza a la seu de la delegació

del Baix Llobregat.



El professor arbitral, Javi Cano, i el delegat arbitral del Baix Llobregat, Bernardo

Simón, van dirigir conjuntament la sessió formada per un total 6 àrbitres: 2 col·legiats

de 3a Nacional i 3 àrbitres i 1 àrbitra de Divisió d’Honor Catalana, tots ells recentment

ascendits. Per aquest motiu, el tema principal del debat va ser intercanviar opinions i

aspectes referents al canvi de categoria, com per exemple arbitrar en parella, el

posicionament o el canvi en la velocitat del joc.



Aquesta ha estat la 2a Taula Rodona que el CTAFS realitza a la delegació del Baix

Llobregat i la 13a que se celebra 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

l a 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; l’onzena a delegació del Vallès

(Sabadell); i la dotzena a la delegació de Lleida.

 

 


