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26.ZIRKULARRA
2020-21 Denboraldia

ERREGIONALEN OHOREZKO LIGA TXAPELKETAREN
EKOKITZAPENA
Eusko Jaurlaritzak, 2021eko urtarrilaren 29an, Erregionalen Ohorezko Liga kategoria erdiprofesionaltzat hartu zuen, hiru lurralde-federazioek erakunde horri egindako eskaeraren
ondoren eta Euskadiko Federakundearen oniritziarekin. Ondorioz, lehiaketa hori egiteko
baldintza eta data berrietara egokitu behar izan da. Hori dela eta, Gipuzkoako Futbol
Federazioak, aurtengo denboraldian, Erregionalen Ohorezko Mailako lehiaketaren
antolatzailea den aldetik, txapelketa hori arautzen duen zirkularra aldatu behar izan du,
honako garapen honen arabera:
1) KLUB PARTAIDEAK
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1. TALDEA
REAL UNION CLUB SAD
BETI GAZTE K.J.K.E.
OIARTZUN K.E.
ALLERRU K.J.K.E
TOURING KE
HERNANI C.D.
AÑORGA K.K.E
EUSKALDUNA S.D.
ZARAUTZ K.E.
ORDIZIA K.E.
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2. TALDEA
EIBAR URKO S.A.D.
ARETXABALETA K.E. UDA
MUTRIKU F.T.
ELGOIBAR C.D.
AMAIKAK BAT K.E.
UROLA K.E.
MONDRAGON C.F.
BERGARA K.E.
ALOÑA MENDI K.E. (2021-02-15 erretiratua)

2) LEHIAKETA SISTEMA
Erregionalen Ohorezko Mailako Liga txapelketa 18 taldek osatzen dute, bi multzotan
banatuta, bata 10 taldekoa eta bestea 8koa. Bi fasetan jokatuko da: lehena puntuka, itzuli
bakarrera (9 jardunaldi), eta bigarrena kanporaketa-sistemaren bidez. Euskadiko Futbol
Federakundearen Araudi Orokorrean jasotako xedapenak aplikatuko dira.
Eusko Jaurlaritzak lehiaketa erdiprofesionala kontsideratzen duenez, ezinbestekoa da aldez
aurretik, dagokion federazioaren webgunean argitaratutako lehiaketa-egutegi bat izatea, kasu
honetan bezala. Egutegi hori aldatu egin da, itzuli bakar batera egokituz, pandemiak
eragindako arrazoiengatik. Hori dela eta, 2020ko urriaren 18an egindako lehen jardunaldia
baliozkotzat jo behar da.

Txapeldunen eta igoeren fasea:
Multzo bakoitzeko lehen 4 sailkatuak izango dira, kanporaketa-sistemaren bidez fase hau
jokatuko duten taldeak.
Hirugarren mailara igoko da partida bakarrera eta zelai neutralean jokatuko den finaleko
txapelduna, eta galtzaileak 3x1 formatuan jokatuko du Bizkaiko eta Arabako postu horietan
dauden taldeekin, 2021-2022 Errege Kopako txapelketaren aurretiazko faserako sarbidea
ematen duen sailkatze-postua lortzeko.
Bi itzulira izango diren kanporaketetako parekatzeen ordena honako hau izango da: II.
multzoko laugarren sailkatua I. multzoko lehenengoaren aurka; eta I. multzoko hirugarrena II.
multzoko bigarren sailkatuaren aurka; I. multzoko laugarren sailkatua II. multzoko
lehenengoaren aurka eta II. multzoko hirugarrena I. multzoko bigarrenaren aurka, hori guztia
joaneko kanporaketan eta alderantzizko eran itzulerako kanporaketan.
Kanporaketa hauek ezin badira bi partidetara jokatu, partida bakarrera jokatuko dira hoberen
sailkatutako taldearen etxean.

Gipuzkoako Kopa eta jaitsiera:
Azken urte honetan eman den pandemiak eragindako aparteko egoera dela eta, Gipuzkoako
Futbol Federazioko Zuzendaritza Batzordeak, bertan parte hartu duten kluben iritzia jaso ondoren,
erabaki du 2020-2021 denboraldian ez dela maila jaitsierarik egongo.
Igoera faserako sailkatuak izan ez diren taldeek, kontrakoa adierazi ezean, kanporaketa bidez
jokatuko den Gipuzkoako kopa jokatuko dute.

3) IRAUPENA ETA ALDAKETAK
90 minutu, bost aldaketa eta gehienez zazpi ordezko eserlekuan.

4) LIZENTZIAK ESKATZEKO EPEAK
2020/2021 denboraldirako lizentziak eskatzeko epea 2020ko abuztuaren 4an hasi zen, eta
2021eko otsailaren 19ko (ostirala) 20:00etan amaituko da.
Aurreko paragrafoan adierazitako data amaitutakoan, ezingo da kategoria horretako lizentziaeskaerarik aurkeztu.
5) Menpeko taldeetako jokalariak
Eusko Jaurlaritzak kategoria erdi-profesionaltzat hartu duenez, Gipuzkoako Futbol
Federazioko Zuzendaritza Batzordeak, 2021eko otsailaren 1eko azken bileran erabaki zuen
klub bakoitzaren menpeko taldeetako 8 jokalari kategoria horretako taldearen diziplinan sartu
ahal izatea. Horretarako, federazio honi idatziz jakinarazi beharko zaizkio hautatutako 8
jokalarien izen-abizenak eta kategoria, otsailaren 19ko 20:00ak baino lehen. Ezin izango da
zerrenda txapelketan zehar aldatu, baldin eta iraupen luzeko lesio bat gertatzen ez bada, beti
ere klubak arrazoitutako eskaera egin eta Federazioak onartu ondoren. Salbuespenezko egoera
hori 2021eko otsailaren 19an klub horretakoa zen jokalari bakar batera mugatuko da.

6) ORDUTEGIA
Klub antolatzaileek, beren partidua larunbata arratsaldera, 15:30etik aurrera aurreratzeko
aukera izango dute, aurkakoaren baimenik gabe.
7) TALDEETAKO KIDEAK INSTALAZIOETARA SARTZEA
Instalazioetara sartzeko segurtasun-protokoloak betez, eta kirol-instalazioetara jendea
sartzeko debekuak irauten duen bitartean, kategoria horretarako lizentzia federatua duten
deialdiko jokalariak (gehienez 18) eta teknikari-taldea bakarrik sartu ahal izango dira
horietara.
Lizentzia federatua ez duten klubetako beste kideei dagokienez, gehienez 8 pertsonetara
mugatzea gomendatzen da, beti ere, instalazioaren jabearen segurtasun-protokoloak
ezarritakoaren kontra ez bada.
Horretarako, inprimaki bat aurkeztu beharko da instalazioan sartzen diren pertsona guztien
izen-abizenekin eta karguarekin. Inprimaki hori klubeko Covid arduradunari emango zaio
(zirkular honi erantsi zaio, 1. eranskin gisa).

8) ALDAGELEN ERABILERA
Etxeko taldeak aldagela bat jarriko du nahitaez 3 epailentzat eta aldagela horrek Interneterako
sarbidea izango du dagokion akta idazteko.

Etxeko taldeak aurkariaren eskura bi aldagela jartzea gomendatzen da, bisitariek talde
txikietan erabil ditzaten, osasun-agintariek ezarritako pertsona-kopurua gainditu gabe.

9) DIZIPLINA ARAUDIA
Lehiaketa hau arautzeko Euskadiko Futbol Federakundeko Diziplina Araudia erabiliko da, eta
sortzen diren gorabeheretan, lehendabizi, Gipuzkoako Futbol Federazioko Diziplina
Batzordeak erabakiko du, eta bigarrenez, Euskadiko Futbol Federakudeko Apelazio
Batzordeak.
10) COVIDren ARAUTEGIA ETA PROTOKOLOA

LEHENENGOA. - BABES OROKORRA.
Zirkular honetan xedatutakoa denboraldian zehar aldatu daiteke, ezinbesteko arrazoiak tarteko,
eta Gipuzkoako Futbol Federazioaren Zuzendaritza Batzordearen eskumena izango da
txapelketaren geldialdia edo/eta itzulera erabakitzea, sortzen diren ezinbesteko arrazoiak eta
luzapenak kontuan hartuta.
Zirkular honetan aurreikusitako ondorioetarako, ezinbesteko arrazoiak egiaztatutzat joko dira,
baldin eta lurralde jakin batean gobernu-araudi edo lege-agindu bat badago, eta, hala
badagokio, justizia eskudunak behar bezala bermatua, kirol-jarduerak egitea eragozten badu,
dela edozein mailatako entrenamenduak egitea, dela lurralde horretan partidak jokatzea, dela
muga horiek dituen alarma-estatua dekretatu izana.

BIGARRENA: PARTIDAK BERTAN BEHERA UZTEA ETA BERRESKURATZEA
Klub bakoitzaren Covid arduraduna arduratuko da partida bertan behera uzteko eskaria idatziz
egiteaz, horretarako arrazoiak argudiatuz.
Gipuzkoako Futbol Federazioaren Jarraipen Batzorde Betearazleak erabakiko du eskaria
onartu edo ez.
Jokatu ezin diren partidak Lehiaketa Batzordeak ezarritako data baino lehen berreskuratu
beharko dira, bertan behera utzitako partiduen ordena errespetatuz. Ordena hori aldatu ahal
izango da parte-hartzaileetako batek COVID-19agatik eratorritako arrazoiengatik partidua
jokatzerik izango ez balu. Lehiaketa honen egutegian koltxoi gisa ezarritako datak kontuan
hartzeko ahalegina egingo da eta beharrezkoa izanez gero, data horien hurrengo asteazkena
ere erabiltzeko aukera egongo da.

HIRUGARRENA: LEHIAKETAREN AZKEN EMAITZAK GUZTIENTZAT
AMAITZEN EZ BADA
Lehiaketa ezinbesteko arrazoiengatik eteten edo geldiarazten bada, honako arau hauek
aplikatuko dira lehiaketetako maila-igoerak eta irabazleak zehazteko:

A) Liga itzuli batera egingo den lehen faserako
Ezinbesteko edozein arrazoirengatik ezin bada ligako fase osoa amaitu, hau da, hasieratik
2021eko maiatzaren 2ra arte aurreikusitako partida guztiak jokatu ezin badira, talde batzuek
lehiaketako 9 jardunaldiak amaitu ez badituzte, lortutako puntuen eta jokatutako partiden
artean lortutako puntuak hartuko dira kontuan, gero gol diferentzia orokorra, eta ondoren gol
gehien sartu dituena, multzo bakoitzeko 4 taldeak ezartzeko. Igotzeko kanporaketak jokatuko
dira, baldin eta talde horiek, euren taldean partida gehien jokatu dituen taldearekin
alderatuta % 70etik gora jokatu badute. Hautagai nahikorik ez badago, ehuneko hori jaisten
joango da, 8 talde onenak lortu arte.
B) 2. faserako, kanporaketa-formatuarekin.
Igoera fase honetarako sailkatutako zortzi taldeek kanporaketak bi partidetara jokatuko dituzte,
partida bakarrera eta zelai neutralean jokatuko den Finala izan ezik. Data eta osasun
baldintzen arabera, Federazioak dagokion unean erabakita, fase hori partida bakarrean
jokatzea erabakitzeko eskumena izango du.
Finaleko irabazlea mailako txapelduna izango da eta Hirugarren Mailara igoko da.
Txapeldunordeak Arabako eta Bizkaiko taldeekin 3x1 kanporaketa jokatuko du. Kanporaketa
horren irabazleak S.M. el Rey 2021-22 Kopako aurretiazko faserako sailkapena lortuko du.
Araudiaren arabera txapeldunak igoerako toki hori bete ezin badu, txapeldunordea mailaz
igoko da, eta finalerako sailkatu gabeko bi taldeek Arabako eta Bizkaiko taldeekin 3x1
jokatzeko aukera emango lukeen postua jokatuko dute. Horretarako, partida bat jokatuko dute
euren artean, zelai neutralean eta Finalaren data berean.
Talde bati eragiten dion eta finala jokatzea eragozten duen ezinbesteko edozein egoerak, data
koltxoiak erabilita ere, garailetzat joko du aurkaria. Bi taldeei berdin eragiten dien
ezinbesteko edozein arrazoirengatik final hau jokatzerik ez badago, baita data koltxoiak
erabilita ere, liga fasean lortutako bi talde finalisten sailkapena hartuko da kontuan igoera

ordena zehazteko, araudian ezarritakoa kontuan hartuta, hau da, jokatutako partiden artean
lortutako puntuak, gol diferentzia orokorra eta gol gehien sartu dituena.
Kanporaketa-fase bat gainditu dute eta honako honetarako sailkatu dira:
- Jokatu ahal izan diren kanporaketetako bi partiden zenbaketako talde irabazlea.
- Taldeko kideekin loturarik ez duen arrazoi batengatik kanporaketa osatu ezin izan duten
taldeak.
- Aurrez aurre dauden bi taldeei berdin eragiten dien ezinbesteko arrazoiren batengatik
kanporaketak osatu ezin izan dituzten gainerako taldeen artean, ligako fasean lortutako
sailkapenik onena lortu dutenek lortuko dute hurrengo faserako txartela, araudian ezarritakoa
kontuan hartuta sailkapen-ordena zehazteko, hau da, jokatutako partiden artean lortutako
puntuak, gol diferentzia orokorra eta gol gehien sartu dituenak.

LAUGARRENA. - TALDEAN, TEKNIKARI-TALDEAN
KIDEETAN POSITIBO EMATEAK DITUEN ONDORIOAK.

ETA

GAINERAKO

Erregionalen Ohorezko Mailako talde batean talde horrekin kirol-lizentzia duen edozein
pertsonaren Covid-19 kasu positibo bat dagoenean eta taldearekin harremana izan badu,
berehala eten beharko dira entrenamenduak eta lehiaketan parte hartzea, osasun-agintariek
egoeraren aurrean jarduteko modua ezarri arte.
Talde konfinatu batek hurrengo partida jokatu beharko du, baldin eta partida asteko
asteazkena (egun hori barne) baino lehen konfinamendua altxatzen bazaio, partida hori
prestatu ahal izateko osteguna eta ostirala dituela ulertuta.

BOSGARRENA.
BETEBEHARRA.

COVID-19

KASU

POSITIBOAK

JAKINARAZTEKO

Klub bakoitzeko COVID arduradunak idatziz jakinarazi beharko dio Gipuzkoako Futbol
Federazioari, isilpean eta sekretu profesionalaren printzipioaren pean, ahalik eta lasterren, eta
betiere horren berri izan eta 12 ordu baino lehen, baldin eta federatutako lizentzia duen
kideren batek positibo ematen badu edo konfinamendu orokorra badu, kaltetutako pertsonen
kopurua eta osasun-agintariek emandako epeak zehaztuta.
Kasu hauek ez jakinaraztea Diziplina Kodearen 39. artikuluan aurreikusitako arau-hauste oso
larritzat hartuko da, kirol-ordena onaren aurkako jokabidetzat; izan ere, ekintza bereziki
larritzat jotzen da, talde bereko eta arerioaren taldekideekiko errespetu faltagatik eta
txapelketako partaideak arriskuan jartzeagatik.

Donostia, 2020ko otsaila.
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ARAUAKO ALDAKETAK
COVID-19ren pandemiak eragindako egoera ezberdinak direla eta, Gipuzkoako Futbol
Federazioaren Batzorde Betearazleak txosten bana jaso du lehiaketak diseinatzeaz eta gauzatzeko
moduaz arduratzen den Futbol Afizionatuaren Batzordetik eta diziplina-ahala betetzen duen
Lehiaketa eta Kirol Diziplina Batzordearen aldetik. Era berean Epaileen Batzorde Teknikoaren
iritzia ere entzun du. Gauzak horrela, 2021eko otsailaren 12an, Euskadiko Futbol
Federakundearen Araudi Orokorraren eta Diziplina Araudiaren zenbait arau aldatu ditu,
salbuespenez eta aldi baterako. Aldaketa horiek 2020-21 denboraldira mugatu dira, eta Eusko
Jaurlaritzak erdi-profesional gisa katalogatutako Ohorezko Erregional Mailako lehiaketarako
baino ez.
Era berean, eta pandemiaren bilakaera eta agintari eskudunek lehiaketa horri eragin diezaioketen
xedapenak kontuan hartuta, Zuzendaritza Batzordeak, edo Batzorde Betearazleak, etorkizunean
lehiaketa hau behar bezala gauzatzeko edo lehiaketa amaitzeko beharrezkoak izan daitezkeen
beste neurri batzuk hartu ahal izango ditu.

ZIGOR ARAUDIA
50. artikulua Lehiaketa uztea

1. Lehiaketa hasi ondoren eta 2021eko otsailaren 18ko osteguneko 20:00ak baino lehen berriz
lehiaketari ez ekitea erabakitzen duten klubek ez dute kategoria jaitsierarik ez eta inolako
zigor ekonomikorik jasoko. Kasu horretan, klubari diziplina-araudiaren 47.2 a) artikuluan
ezarritakoa bakarrik aplikatuko zaio, hau da, edozein dela arau-haustearen data, bere aurka
jokatutako talde guztiek lortutako emaitzak bertan behera geratuko dira.
2. Klub bat txapelketatik erretiratzen bada edo aurreko puntuan ezarritako datatik aurrera
lehiaketari berriz ekiteari uko egiten badio, ez da maila galtzerik izango, eta 300 eurotik
3.000 eurora bitarteko isuna ezarriko da, arau-haustearen data edozein dela ere. Harekin
lehiatu diren gainerako klubek lortutako emaitza guztiak baliogabetuko dira, aipatutako
araudiaren 47.2.a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

78. artikulua Partida ezberdinetan ohartarazpen metatzeak
1. Itzuli bakarrera 9 jardunalditan jokatzen den lehen fasean edo fase erregularrean, bost
ohartarazpen metatzeak partida bateko zigorra ekarriko du, bai eta araudiko 31. artikuluan
kasu bakoitzerako ohartarazitako diru zigor osagarria ere.
2. Zigorra betetakoan beste ziklo bat hasiko da, mota berekoa eta ondorio berberekin.
Lehenengo fase edo fase erregularra amaitzean, baliogabetu egingo dira partiduko zigorra
betearazten ez duten kargu-hartzeen indarreko zikloak.
3. Bigarren fasean, hau da, kanporaketa formatuarekin jokatuko den Txapeldunen eta Igoera
fasean edo Gipuzkoako Koparako eta jaitsierarako fasean, hiru ohartarazpen metatzeak
partida bateko zigorra ekarriko du, bai eta araudiko 31. artikuluan kasu bakoitzerako
ohartarazitako diru zigor osagarria ere.

ARAUDI OROKORRA
86 artikulua. Parte hartzaileak.
Honela geratzen da 2. Puntua idatzita:
Talde bakoitzeko aulkian egon ahalko dira ordezko jokalariak, eta dagokionean, ordeztutakoak.
Azken horiek kirol jantziak soinean eduki beharko dituzte.
Halaber, aulkian egon ahalko dira euren jarduera betetzeko egiaztagiri egokia nahiz dagozkien
lizentziak dituzten pertsonak. Lizentzia zein egiaztagiri horiek epaileari eman behar zaizkio aldez
aurretik.
Entrenatzaileak, lehenengo edo bigarren entrenatzaile lizentzia duenari buruz ari garela kontuan
izanda, bakarrik izango du taldeari aginduak emateko altxatzeko baimena. Arau hau ez betetzeak
dagozkion ondorioak izango ditu zigor arloan.
Aurrekoari kalterik egin gabe, eta 2020-2021 denboraldian pertsonen arteko distantziari
dagokionez errespetatu beharreko neurri bereziak direla-eta, baimena ematen zaie klubei
harmailetarako gunea edo eguraldi txarretik babestutako beste gune bat ahalbidetzeko, ordezko
jokalari batzuk edo guztiak eta talde bateko edo bietako laguntzaile batzuk kokatzeko.
Gune horietan egongo diren pertsonen arteko gomendatutako distantziak mantentzeko leku
nahikoa izan beharko dute eremu horiek. Bestalde argi eta garbi mugatuta egon beharko dira bi
taldeen guneak, elkarren artean distantzia nahikoa egonda eta partidura joango diren gainontzeko
pertsonen artean egoki bananduta.
Derrigorrezkoa da entrenatzaileak, masajistak, medikuak eta delegatuak dagokien aulki-eremua
hartzea.
Donostian, 2021eko otsailaren 16an

