20__-20__
DENBORALDIA
EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
FEDERACION VASCA DE FUTBOL

ENTRENATZAILEAREN KONTRATUA
_____________n, 20___(e)ko __________ ren ____(e)an, alde batetik ____________________________ jauna,
____________________________Futbol Klubaren Presidentea eta bestetik, _________________________ jauna,
kreditatzen duen Titulu ofiziala daukan Entrenatzailea; eta ________________________________________ jauna
______________________ Futbol Klubaren izen eta ordezkaritzan iardunez, eta __________________________
jauna, _____ urtekoa, ____________________________ zenbakidun NAN edo pasaportea daukana, bere izen eta
interesean, zerbitzu prestaziorako kontratua egitea hitzartzen dute, honako ITUN ETA BALDINTZEi atxekirik.
1. ______________________________________________________________________________ Jaunak
________________________________________
_______________________________________ 1) Taldearen Entrenatzaile iharduteko konpromezua hartzen du
_________________________________________________________________________________ (2)izaeraz.
2. Entrenatzailearen betebeharra izango da -bere agindupean- jokalarien trebakuntza fisiko eta teknikoa, bai halaber, partida bakoitzean garatu beharreko joku-sistema hautatu, entrenamenduetarako egun eta orduak erabaki
eta lan saio-kopurua zehaztea ere.
3. Entrenatzaileak, _________________________________________________________ jaunak, jokalariengan
agintea edukiko du; bere eskumenekoa izango da jarraibide egokiak ematea, bai aldageletan bai futbol zelaian.
Ahalmen bera edukiko du teknikari laguntzaile, sanitate urgazle teknikari eta material arduradunengan.
4. Jokalariei diziplina hertsia ezarriko die, eta horretarako bere ustez egokien diren bitartekoak erabiliko ditu.
5. Taldearen kapitain, bere ustez horretarako baldintzak betetzen dituena izendatuko du.
6. Lekualdaketetan, bere gain edukiko du jokalariak behatu eta zaintzeko ardura, eta sor daitezkeen gertakariak
Klubaren Eskuordearekin bat konponduko ditu.
7. Bere ardurapean geratzen da partidarako deituriko jokalarien zerrenda, baita alienatuko direnena ere.
8. Bere lana egoki betetzeagatik, Entrenatzaileak, ____________________________________________ jaunak,
honako zenbateko hauek jasoko ditu:
a) Fitxa sari gisa, ______________________________________________________________________euroko
zenbatekoa, _____________________ (e)an ordaindu beharrekoa.
b) Hileroko gisa, ___________________________________________________________________euroko zenbatekoa, amaituriko hilabete bakoitzeko eta hurrengo hileko lehenengo astearen barruan ordaindu beharrekoa.
c) Prima gisa, etxean irabazitako partida bakoitzeko, ______________________________________________
euro; kanpoan irabazitako partida bakoitzeko _________________________________________________
euro; etxean hainbanaturiko partida bakoitzeko ________________________________________________
euro; eta kanpoan hainbanaturiko partida bakoitzeko ___________________________________________
euro; paridu bakoitzaren amaieran edo hilerokoarekin batera ordainduko direnak, Klubaren aukeran.
d)

PRESIDENTEAREN SINADURA ENTRENATZAILEAREN SINADURA
(1) Maila eta profesionaria, zaletua, gaztea, ala bestelakorik den adieraziko dira.
(2) Profesionaria edo zaletua.

9. Kluba eta Entrenatzailearen arteko adostasunez deuseztatu ezean, ezingo da Entrenatzailea bere betekizunen
ihardunean etenarazi, berak egindako urraketa larriengatiko espedientearen bidez ez bada. Balizko honetan,
Entrenatzaileak ordurarte dagozkion zerbitzu-sariak baino ezin izango ditu jaso, eta aurreraturik jasotakoak itzuli
egin beharko ditu.
Komeni zaiolako Klubak Entrenatzailea kontratu honetan zehazturiko eginbehar eta ahalmenen ihardunean edukiko ez balu, bertan adierazten diren zenbateko guztiak ordaindu beharko dizkio eta zehazturiko indarraldian, kontratua hutsaldutzat hartu eta alde biak aske geratzen badira ere.
10. Alde biak, dagokien Federakunde eta Lurralde Batzordeari jakinarazi behar diete derrigor Entrenatzailarean
egoeraren edo kontratu honetan itundutako baldintzen aldaketa oro.
11. Kontratu honen indarraldia, 20___(e)ko ___________ ren____(e)tik__________________ ren_____(e)rakoa
izango da.
12. Kontratu hau bete edo interpretatzean sor daitezkeen zalantza oro, Federakundeak eta Lurralde Batzordeak
batera ebatziko dituzte, bai halaber, 9. atalari jarraikiz ireki daitezkeen espedienteei buruzko ebazpenak ere.
13. Bestelak o baldintzak :

Adostasun osoa adierazteko, kontratu hau laukoizturik eta ondore bakarrerako izenpetzen dute adierazitako toki
eta egunean.

____________________________ KLUBAk, ENTRENATZAILEAk,
IDAZKARIAk,

PRESIDENTEAREN
OE,

