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27. ZIRKULARRA

ARETO FUTBOLEKO EMAKUMEZKOEN EUSKAL KOPA

Areto-Futboleko Euskal Batzordeak, denboraldi honetarako Lehiaketa-Planean 
ezarritakori jarraiki, lehiaketa hau antolatuko du ondorengo arauen arabera: 

1. KLUB PARTAIDEAK

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lurralde  Federazioetan Emakumezkoen Areto 
Futboleko Txapelketetan lehenengo sailkatuak.

2. LEHIAKETA-SISTEMA

“Hiru-bat” txapelketa motan garatuko da.

Partiduak 20 minutukoak izango dira bakoitza, kronometratuak

Zirkular honetan aurreikusten ez den guztian Areto Futboleko indarrean dagoen 
arautegian xedatutakoa ezarriko da. 

Partidu guztiak, nahitaez baloi ofizialarekin lehiatu beharko dira, zein “ASTORE” 
eredua baita.

Taldeak joko-eremuan partiduaren hasierako ordutegiari dagokionean ordu erdi 
l ehenago  au rkez tu  beharko  d i ra ,  denbora  hau  be ra ,  epa i l e  e ra  
kronometratzaileari baimenak aurkezteko eskatutako nahitaezko gutxienekoa 
izanik.

Partidu bat hasi ahal izateko, talde bakoitzak joko-eremuan gutxienez sei 
jokalari izan beharko ditu partidua jokatzeko eskuragarri, taldeko ordezkari 
batez gainera.

Betebehar hau burutuko ez balitz Lehiaketako Epaile Bakarraren aldetik zigorra 
jasango luke.
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3. DATA ETA TOKIA

Partida k  j o k a t z e k o  d a t a  o f i z i a l a ,  ekainaren 6an Vi tor ia-Gasteizeko 
Mendizorroza Udal Kiroldegian izango da.

5. PARTIDUEN EGUTEGI ETA ORDUTEGIAK

Partidak hurrengo ordutegietan jokatuko dira

1 Partida Alava – Bizkaia 10.30tan
2 Partida 1go partidako irabazlea – Gipuzkoa 11.15tan
3 Partida 1go partidako galtzailearen – Gipuzkoa 12.00tan

6. ARBITRAJEAK

Esleitutako arbitroak Arabako Lurralde mailakoak izango dira.

7. DIZIPLINA-BATZORDEA

Partidua amaitzean, arbitro-akta Euskal Batzorde honetara bidaliko da, 
presazko posta ala fax bidez, Epaile Bakarrak bere epaia bidali eta lekualdatu 
dezan, hala balegokio. Akta astearteko 18:30ak baino lehenago CVFS-an egon 
beharko da.

Hau guztia klub lehiakideei, Araba eta Bizkaia Futbol Federazio, Gipuzkoako 
Aretoko Futboleko Batzorde e t a  Areto Futbol Epailen Euskal Batzorde 
Teknikariari jakinarazten zaie dagozkion ondoriotarako.

2010ko  maiatzak 27 Bilbon



EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
FEDERACION   VASCA   DE   FUTBOL

COMITÉ VASCO DE FUTBOL SALA

EUSKADIKO GAZTEEN LIGARAKO IGOERA-ALDIAREN 
ARAU OROKORRAK, “HIRU BATEAN” IZENEKO 
SISTEMAREN ARABERA.

JOKALARI KOPURUA

Talde bakoitzak 15 jokalari aurkeztu ahalko ditu, gehienez, txapelketa osoan 
joka dezaten.

KANPORATZEAK

Lehenengo partidan kanporaturiko jokalari oro ezin izango da bigarren 
partidako jokalari-zerrendan sartu, eta beste batez ordeztu beharko da.

BERDINKETAK

Balizko berdinketak EFF-k indarrean duen Araudiaren III. Liburuko 35.4 
artikuluan ezarritakoaren arabera ebatziko dira:

a) Aldian jasotako eta egindako golen arteko alde handiagoa duen taldea 
lehenetsiko da. Txapelketako partida osoak kontuan harturik.

b) Gol gehien egin dituen taldearen alde.

Partida bakoitza bukatutakoan, emaitza zeinahi dela ere, bost jaurtiketa egingo 
dira penalti-gunetik, taldeetako batek irabazten duen arte. Emaitza hori kontuan 
hartuko da aldiaren sailkapen nagusian gerta daitezkeen berdinketak 
desegiteko azken aukera gisa.
Era berean, lehenengo partidan berdinketarik gertatuz gero, jaurtiketa horien 
bidez erabakiko da zein den irabazlea, bigarren partida jokatze aldera.

BALOIAK

Beroketa egiteko, klub bakoitzak egoki irizten dituen beste baloi eramango ditu.
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