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KANPORAKETEN ETA FINALEN ARAUAK
1. Araudi hau Gipuzkoako Futbol Federazioak diseinatutako kanporaketei eta Finalei
aplikatuko zaie, Emakume eta Gizonezkoen Ohorezko Erregional Mailei izan
ezik, horiek beren araudia izango baitute.
2. Kanporaketak, finala barne, partida bakarrera izango dira.
3. Finala zelai neutralean jokatuko da, Gipuzkoako Futbol Federazioaren Lehiaketa
Batzordeak izendatuta, 24. zirkularrean ezarritako prozeduraren arabera.
Gipuzkoako Futbol Federazioak final horretako arbitroen ordainagiria ordainduko du,
eta baloia jarriko du, finaleko irabazlearena izango dena.
4. Araututako denbora amaitzean berdinketa gertatzen bada, Erregional eta Jubenil
kategorietan luzapena egongo da, eta berdinketak jarraitzen badu, penaltiak jaurtiko
dira.
Araututako denbora amaitzean berdinketa gertatuz gero, Kadeteen
Emakumezkoen kategorietan zuzenean jaurtiko dira penaltiak, luzapenik gabe.

eta

Hori guztia Euskadiko Futbol Federakundearen Erregelamendu Orokorraren 102.
artikuluaren arabera.
5. Final-zortzirenetan, final-laurdenetan, finalerdietan, 3-4 postuan, 5-6 postuan, 7-8
postuan eta hurrengoetan ez da partidarik berreskuratuko. Finala bakarrik
berreskuratu ahal izango da.
6. Edozein kanporaketetako bertan behera geratzen bada, Finala izan ezik, 27.
zirkularrean ezarritakoaren arabera kanporaketa zein taldek igaroko duen erabakiko
da.
Kanporaketa-fase bat gainditu 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 izango dute hurrengo faserako txartela. Horretarako, araudian ezarritakoa
kontuan hartuko da sailkapen-ordena zehazteko, hau da, jokatutako partiden artean lortutako
puntuak, gol diferentzia orokorra eta gol gehien sartu dituenak.

7. Finala bertan behera geratzen bada, hurrengo asteburuan berreskuratuko da,
horretarako ezarritako koltxoi egunean.
8. Berreskuratu-data iritsita ere jokatzerik ez badago, zein taldek irabaziko duen
erabakiko da, 27. zirkularrean ezarritakoaren arabera.
“Talde bati eragiten dion eta finala jokatzea eragozten duen ezinbesteko edozein egoerak, baita
koltxoi datak erabilita ere, garailetzat joko du aurkaria. Bi taldeei berdin eragiten dien ezinbesteko
edozein arrazoirengatik final hau jokatzerik ez badago, baita koltxoi datak erabilita ere, liga fasean
lortutako bi talde finalisten sailkapena hartuko da kontuan txapelduna izateko edo igoera ordena
zehazteko. Horrela, araudian ezarritakoa kontuan hartuta, hau da, jokatutako partiden artean
lortutako puntuak, gol diferentzia orokorra eta gol gehien sartu dituena”.
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