Gipuzkoako Futbol Federazioa

20.ZIRKULARRA
2019-20 Denboraldia

EMAKUMEZKOEN OHOREZKO INFANTIL F-8ko ESKOLARTEKO
TXAPELKETA
Gipuzkoako Futbol Federazioaren laguntza teknikoarekin eta jokalarien heziketa prozesuaren
kalitatearen maila igotzeko interesa duen Real Sociedad klubaren lankidetzarekin, Gipuzkoako Foru
Aldundiak, berari dagokion esparruan, Ohorezko Infantil F-8ko eskolarteko lehiaketa antolatzen
du. Emakumezkoen futbolean errendimendurako joera handiena duten kluben nahia asetuaz.

1.TALDEEN OSAKETA
I TALDEA: GOIERRI GORRI F.K.; HERNANI; LAGUN ONAK C.D.; AÑORGA''A'' K.K.E;
TOLOSA C.F.; ZARAUTZ K.E.; AÑORGA''B'' K.K.E; TOURING KE; MARIÑO C.D.;
ZUMAIAKO F.T.; OIARTZUN K.E. eta UROLA K.E.

2. SAILKAPEN ARAUAK:
1- LEHENENGO FASEA:
13 ekipoko talde bakarretan, puntuetara eta bi itzulietara jokatuko da (26 jardunaldi) .
2- BIGARREN FASEA:
A- Txapelduen Fasea:
Txapelketako 26 jardunaldiak jokatu eta gero lehenengo postuan sailkatuta dagoena izango da
Txapelduna.
Maila honetako Txapelduna Gipuzkoako ordezkaria izango da Euskadiko Eskolarteko Txapelketan
(2020ko maiatzaren 30 eta 31n eta ekainaren 6ean)

B- Gipuzkoa Kopa:
Hamahiru taldeek Gipuzkoako Kopa ere jokatuko dute, kanporaketen bidez eta partida bakarrera,
Lehenengo hiru sailkatuak lehenengo kanporaketan salbuetsiak geratuko dira.
Final-zortzirenak
Final-laurdenak
Finalerdiak
Finalak

2020-05-03
2020-05-10
2020-05-17
2020-05-24

3. ADINAK
Txapelketa honetan infantil mailako jokalariek (2006 eta 2007) parte hartu dezakete.

4. LIZENTZIAK
Eskola Kiroleko Programaren barnean dauden lehiaketak direnez, partaideak dagokien eskolarteko
lizentzia edukiko dute, hauek bi erakundeen logotipoa izango dute eta Federazioan bertan
tramitatuko dira lehiaketa hasi baino lehen, “kirol lizentziak” aplikazio sistemaren bitartez.
Lizentzien kopuru maximoa 16koa da, halere denboraldian zehar altak eta bajak konpentsatu
daitezke.
Estaldura-Zerbitzua
Nahiz eta txapelketa honen izaera eskolartekoa izan, Espainiako Futbolarien Elkarkidegoari
afiliatzea da.
Azterketa Medikoa
Lizentziak bideratu baino lehen futbolean aritzeko jokalariaren gaitasuna ziurtatu beharko da.

5. JOKALARI KOPURUA ZELAI JOKAN
- Gehienez: 8 jokalari
- Gutxienez: 6 jokalari
Gutxienezko kopurua lortzen ez bada, behar diren jokalariak lortu ez dituen taldeari partida
galdutzat emango zaio, naiz eta partida jolastu

6. PARTIDEN IRAUPENA ETA ALDAKETAK
Partidek 60 minutuko iraupena izango dute, 20 minutuko 3 zatiekin, eta azken zatian aldaketak
libreak izango dira. 20 minutuko bigarren zatian, lehengo zatian parte hartu ez duten ikasleek parte
hartu beharko dute. Arau hau betetzen ez bada eta aurkako taldearen aurretiko salaketa bat
baldin badago, partidua galdutzat emango da.

7. DEIALDIA
Batzar Nagusian hartutako akordioa jarraituz, taldea osatzen duten jokalarien %80a deialdian
eta partidan bertan egon beharko da. Arau hau betetzen ez bada eta aurkako taldearen
aurretiko salaketa bat baldin badago, partidua galdutzat emango da salatuta izan den klubak
aurkezten dituen ezinbesteko kausak behar bezala justifikatuak eta frogatuak izan ezean.

8. BALOIA
Baloia 4 zenbakikoa izango da eta areto futboleko baloia ez da onartuko.

9. ZELAIAREN ETA PORTERIEN NEURRIAK
Zabalean jokatuko da, eta luzera eta zabalera zelai bakoitzak dituen neurrien arabera izango dira.
Dena den gutxi gorabehera ondoko neurriak izango dira: jokalekua 65 eta 50 metro arteko luzera eta
45 eta 30 metro arteko zabalera duen angeluzuzena izango da. Ateak 6(langeta) x 2(zutoina) izango
dira. Neurri hauek kontutan izanda, jokalekua, salbuespen bezala, zelaiaren luzera aprobetxatuz
marraztu daiteke.

10. PENALTI EREMUA
Ateko marrarekiko bi lerro elkarzutak margotuko dira, ateko poste bakoitzetik 9 metrotara.
Aipatutako lerroak zelai jokoaren barnealdera 9 metro sartuko dira eta ateko linearekiko lerro
paralelo batekin elkartuko dira. Lerro hauek eta ateko lerroa egiten duten eremua, penalti eremua
izango da.

11. PENALTI PUNTUA
9 metrotara eta erdian markatuko da penalti puntua

12. ATE EREMUA
Penalti eremua bezela , bakarrik ateko poste bakoitzetik 3 metrotara

13. JOKOZ KANPOKO EREMEUA
Ateko marratik 13 metrotara ezarriko da.

14. BESTE ARAUAK
Beste arauak, futbol hamaikako lehiaketan dauden berdinak izango dira.

15. ARBITRAJEAK
Txapelketa honetan Gipuzkoako Epaileen Batzorde Teknikoaren epaileek zuzenduko dituzte
partidak.

16. DIZIPLINA ARAUDIA
Eskola kirolari buruzko 2013ko uztailaren 23ko 391/2013 Dekretuarekin bat etorriaz, Instituzio
Foralak eginkizunak eskuordetzean ematearen ondorioz diziplina ahalmena honela gauzatzen da:
a) Lehen auzialdian, lehiaketen garapen teknikoaz arduratzen den kirol federazioko diziplina
batzordeak.
b) Bigarren eta azken auzialdian, Kirol Justiziako Euskal Batzordeak. Honen ebazpenek amaiera
emango diote administrazio bideari eta, araua jurisdikzionalei jarraiki, horien aurkako
errekurtsoa aurkez daiteke.

17. KADETE MAILAN JOKALARI INFANTILEN PARTE HARTZEA
Onartuko da, ezinbesteko egoeratan, bigarren urteko jokalari infantilen parte hartzea kadete mailan,
ondorengo izapidek aldez aurretik betetzen badira:
-

Gipuzkoako Foru Aldundiari eskaera arrazoitua, proposatutako jokalarien zerrendarekin.

-

Eskolarteko infantilen, kadete mailan parte hartzeko Foru Instituziotik baimena izatea.

-

Azterketa Medikuaren ziurtagiria aurkeztea

-

Mutualitatean afiliatua egotea

-

Dagokion lizentzia federatiboa tramitatzea.

18. PARTE HARTZE BIKOITZ HONEN ARAUZKO ONDORIOAK
17. puntuan aipatzen diren baldintzak betetzen badira, azken urteko infantil jokalariek segidako goi
mailan (kadetea) parte hartu dezakete, baina talde infantilean bidegabeki jokalari-zerrendan
sartu izan dela kontsideratuko da, aste buruan bi partiduetan parte hartuko balu nahiz eta egun
ezberdinetan izan.

Donostia, 2019ko urria
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