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2021/22 Denboraldia

14. ZIRKULARRA
ARETO FUTBOLEKO (AF) KADETE EUSKAL KOPAKO LEHIAKETAREN
ARAUAK ETA OINARRIAK
Zirkular honen bidez, argitara ematen da 2021/22 denboraldiko Areto Futboleko
Euskal Ligako Lehiaketa antolatzeko eta garatzeko araudia.
Aipatutako arauak eta dagozkien eranskinak batu dira.

Bilbo, 2022ko apirilak 27a
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XEDAPEN OROKORRAK
AURREKOA. - APLIKATU BEHARREKO ARAUBIDEA.
2021/2022 denboraldiko AFko Euskal Kadete Kopako autonomia-arloko
lehiaketa ofizialak, bai antolaketari dagokionez, bai garapenari dagokionez,
Arau Arautzaile eta Lehiaketa Oinarri hauek izango ditu, Euskal Futbol
Federazioaren (aurrerantzean EFF-FVF) antolamendu juridiko federatiboa
osatzen duten gainerako arauetan xedatutakoari kalterik egin gabe.
EFF-FVFk beretzat gordeko du eskubidea, bere eskumeneko beharrezko
aldaketak egiteko, edo, hala badagokio, organo eskudunari proposatzeko eta
arau arautzaile eta lehiaketaren oinarri hauek interpretatzeko.
LEHENA. - LEHIAKETAREN TITULARTASUNA ETA SAILKAPENA.
Areto Futboleko Euskal Ligako Lehiaketa autonomia-arloko afizionatuen
lehiaketa ofiziala da, eta EFF-FVFk haren titulartasun esklusiboa du.
BIGARRENA. - EGUTEGIA.
Lehiaketa egutegi ofizialaren arabera egingo da, eta egutegi hori zirkular honi
lotuko zaio, 1. eranskin gisa.
HIRUGARRENA. - LIZENTZIAK ESKATZEKO ALDIAK.
2021/2022
denboraldirako
lizentziak
eskatzeko
epea
EFF-FVFren
Erregelamendu Orokorraren arabera, 2021ko uztailaren 1ean hasiko da, eta,
Lehiaketa hasi baino berrogeita zortzi ordu lehenago bukatuko da.
LAUGARRENA. - TALDEKAKO LIZENTZIEN KOPURUA.
Areto Futboleko Euskal Ligako klubek gehienez ere jokalarientzako 15 lizentzia
lortu ahal izango dituzte. Jokalari eta teknikari guztiek indarrean izan beharko
dute lehiaketa hau egiteko estaldura duen nahitaezko aseguruan.
Kasuan kasuko Foru Aldundiak baimendutako eskola kiroleko taldeek
lehiaketan parte hartzeko behar den osasun estaldura izan beharko dute,
Eskola Kirolaren Programako derrigorrezko aseguruaren bidez edo
jarduerarako aseguru pribatuaren bidez.
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BOSTGARRENA. - JOKO-ARAUAK.
Partidak eta lehiaketa, betiere, International Football Association Board-en
(IFAB) Joko Arauen arabera jokatuko dira.
SEIGARRENA. - BALOI OFIZIALA.
Areto Futboleko Euskal Ligako Lehiaketan, nahitaez jokatu beharko da
lehiaketako baloi ofizialarekin, hau da, ERREA markako HURAN HYBRID
modeloekin.
ZAZPIGARRENA. - UNIFORMEAK.
1. Futbolarien uniformeek horretarako Erregelamendu Orokorrean jasotako
xedapenak bete beharko dituzte, eta gutxienez bi eta gehienez hiru izan
beharko dute; eta EFF-FVFri jakinarazi beharko zaizkio kirol-denboraldi
bakoitzeko lehiaketa ofizialeko lehen partida izan baino hamabost egun
lehenago gutxienez.
2. Klubek lehen uniforme ofizialarekin jokatu beharko dute. Lehiatzen diren bi
taldeetako uniformeak oso berdintsuak edo antzekoak badira eta horrek
nahasmena eragiten badu, aurkako zelaian jokatzen duenak berea
aldatuko du, arbitroak hala eskatzen badu, eta partida eremu neutralean
jokatzen bada, EFF-FVFko afiliazio modernoena duen taldeak aldatu
beharko du.
3. Aurreko paragrafoan ezarritako ondorioetarako, klubek behar diren
neurriak hartu beharko dituzte joan-etorrietan, uniformeak aldatu behar
badira, eta, beraz, bi ekipamendu eraman beharko dituzte nahitaez.
ZORTZIGARRENA. - JARDUNALDIA ETA ORDUTEGIAK.
a) Partidak egutegi ofizialean ezarritako egunetan jokatuko dira,
Erregelamendu Orokorrean xedatutakoa eta EFF-FVFk erabakitzen
duenari kalterik egin gabe.
b) Partidak igandean jokatu beharko dira, tokiko taldeak ezartzen
duenaren arabera. Hala ere, EFF-FVFk erabaki du klubek partida
larunbatera aurreratzeko aukera izango dutela, 10:00etik 13:00era
bitartean, talde aurkariaren adostasunik gabe.

4

EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA
FEDERACION VASCA DE FUTBOL

c) Halaber, igandeetarako ordutegi-tarte bat ezarri da, eta tarte horretan
hasi beharko dira partidak, 10:00etatik 13:00era eta 15:30etik
18:00etara, klubak ados jarri ezean.
d) Partidak lanegunetan egiten direnean, klub antolatzaileek 19:30etik
20:30era bitartean finkatuko dute hasteko ordua. Kluben batek
ordutegia aldatu nahi badu, aurkariaren baimena beharko du, eta hark
idatziz adieraziko du.
e) Klubek EFF-FVFri eta aurka egiten duen taldeari jakinarazi beharko
diete partidaren ordutegia, gutxienez, partida hasi baino zazpi egun
lehenago, horretarako EFF-FVFren intranetean jarritako pasabidearen
bidez edo, bestela, posta elektronikoz, helbide honetara idatzita:
futbolsala@euskadifutbol.com
BEDERATZIGARRENA: - JOKO-EREMUA ETA INSTALAZIOAK
Euskal Ligako Lehiaketaren instalazioei dagokienez, klubek EFF-FVFri
jakinarazi beharko diote, lehiaketa hasi baino hamabost egun lehenago
gutxienez, egoera, neurriak, azalera-mota eta jokaleku alternatibo bat.
Instalazio guztiek Erregelamendu Orokorreko 71. artikuluan eta
hurrengoetan xedatutakoa bete beharko dute.
HAMARGARRENA. - FUTBOLARIEN ZERRENDA
1. Partida hasi baino lehen, talde bakoitzeko futbolari titularren eta aldi
baterako ordezkoen zerrenda eman beharko zaio arbitroari, baita aulkian
jar daitezkeen teknikarien zerrenda ere.
2. Aktan gehienez ere 12 jokalari inskribatuko dira, eta ordezkapen kopuru
zehaztugabe bat onartuko da. Ordezko jokalari bat jokorako pistara itzul
daiteke. Ordezpenak joko arauei jarraikiz eginen dira, bolanteak izanen
dira eta jokoa gelditu beharrik gabe.
3. Partida bat hasi ahal izateko, talde bakoitzak gutxienez 5 jokalarirekin
agertu beharko du, eta horietatik gutxienez hiru jokalari taldea dagoen
kategoriako plantillakoak izango dira.
4. Menpeko taldeetatik edo talde filialetatik datozen jokalariak,
Erregelamendu Orokorreko 14. eta 19. artikuluen arabera, futbolari
titularren edo ordezkoen zerrendan sar badaitezke, esku hartuko duten
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taldeko jokalarientzat erregelamenduz
beharko dira.

ezarritako epean inskribatu

5. Denboraldian zehar nagusi edo babesle nagusian parte hartzeko aukera
bertan behera geldituko da, baldin eta jokalariak, goikoak izena emanda
egon arren, bertan baja eman badu eta behekoak denboraldi berean izena
eman badu.
6. Futbolarien zerrenda ez da inoiz Erreglamendu Orokorreko 88. artikuluan
xedatutakoaren aurkakoa izango.
HAMAIKAGARRENA: - ORDEZKOAK ETA ORDEZKAPENAK.
Bertan diren jokalariak bakarrik jasoko dira aktan. Horretarako, arbitroak partida
hasi dela jo ondoren aktan agertzen ez diren jokalariek ezin izango dute
partidan parte hartu.
Beroketa-ariketak horretarako adierazitako tokian egingo dira, arbitroek partida
hasi aurretik adierazitako baldintzetan.
HAMABIGARENA. - PUBLIZITATEA.
Partida hasteko adierazitako ordutik aurrera, ezin izango da inolako
publizitaterik erakutsi arlo teknikoan, ez eta jokalekuan, banda-marratik edo
helmuga-marratik kanporantz metro batera ere, ez ateen markoetan eta
sareetan, ezta kornerren banderatxoetan ere. Ondorio horietarako, jokalekua da
hau da: bera osatzen duen laukizuzenaren guztizkoa, ateen albokoak barne.
HAMAHIRUGARRENA. - ENTRENATZAILEAK.
Nahitaezkoa izango da entrenatzaile/monitore lizentzia duen pertsona bat
aurkeztea, eta, ezinbesteko kasuetan izan ezik, entrenatzaileak/monitoreak
bere taldeak jokatzen dituen partida guztietan egon beharko du, hala agertuko
da dagokion aktan, eta aulkian postu bat bete beharko du partidetan..
HAMALAURRENA. - ORDEZKARIAK.
Gogorarazten da beharrezkoa dela gutxienez taldeko ordezkari bat izatea,
kategorian tramitatutako federazio-lizentziarekin.
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Tokiko ekipoetan ere nahitaezkoa da pistako ordezkari bat izatea, behar bezala
identifikatuta eta arbitraje-bikotearen eskura.
HAMABOSTGARRENA. - ARBITRAJEA.
Arbitroen izendapenari eta arbitroen ordainsariei buruzko alderdiei dagokienez,
RFEFen Erregelamendu Orokorrean eta Areto Futboleko Arbitroen Euskal
Batzorde Teknikoak eta organo eskudunak hartutako erabakietan xedatutakoari
jarraituko zaio, hala badagokio.
2021/22 denboraldirako onartutako tarifa 40 €-ko ordainagiri bakarra da.
Zenbateko horretan kontzeptu guztiak sartzen dira, bai arbitraje-eskubideak, bai
arbitraje arbitroaren dietak eta bidaia-gastuak. Ordainagiri hori jokalekuaren
titularrak ordaindu beharko du.
Ordainketa banku-transferentziaren bidez egingo da, Areto Futboleko Arbitroen
Euskal Batzorde Teknikoak prestatzen duen kontuan, jakinarazten diren
aukeren artean klubak aukeratzen duen modalitatean.
HAMASEIGARRENA - TROFEOA
Lehiaketaren Talde irabazlearentzako Kopa.
HAMAZAZPIGARRENA. – DIZIPLINA ARAUDIA.
Lehiaketa hau Euskal Futbol Federazioaren Diziplina Araudiaren arabera
arautuko da eta diren gorabeherak Euskal Futbol Federazioaren Diziplina eta
Apelazio Batzordeek ebatziko dituzte.
HAMAZORTZIGARRENA. - ESKUERAKUTSIAK ETA OMENALDIAK
Denboraldi honetarako zirkularraren arabera, eskurakutsiak, omenaldiak edo
sariak emateko ekintzak EFF-FVFk baimendu beharko ditu, partida jokatu baino
72 ordu lehenago gehienez ere. EFF-FVFri bakarrik eskatu beharko zaio
baimena, honako egintza hauetako bat egin behar denean:
a) Minutu bateko isilunea gorde eta/edo besoko beltzak eraman
kamisetan. Errespetuzko omenaldia eragiten duen heriotza
aurreikusitako epetik kanpo gertatzen bada, ez da beharrezkoa izango
EFF-FVFren baimena, eta omenaldia egin nahi duen taldeko
ordezkariak horren berri eman beharko dio arbitroari, instalaziora
iristean, partida egiteko behar diren neurriak har ditzan.
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b) Ohorezko sakeak.
c) Trofeoak ematen direnean, partida hasi baino zazpi minutu lehenago
bukatu beharko dute.
d) Klubak zaleei, oinarrizko futbol-taldeei eta bestelakoei egin nahi dizkien
omenaldiak: ekitaldi horiek partida hasi baino zazpi minutu lehenago
bukatu beharko dira.
EFF-FVFk ahalmen esklusiboa izango du euskal futbol osoaren edo kategoria
eta/edo lehiaketa jakin baten izenean ekitaldiak adosteko.
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XEDAPEN GEHIGARRIAK
LEHENENGOA.- GENEROARI
ARAU ETA OINARRIETAN.

BURUZKO

AIPAMENA

LEHIAKETAKO

Zirkular honetan gizonezkoei buruz egiten den aipamen oro -arbitroei, jokalariei
edo beste parte-hartzaile batzuei- gizonezkoei eta emakumezkoei dagokie era
berean, eta irakurketa erraztea du xede.
BIGARRENA.- 16/17 DENBORALDIAN ADINGABEEI BURUZKO RFEF-EN
42. ZIRKULARRA NAHITAEZ BETE BEHARRA.
Adingabearen Babes Juridikoaren Legeari buruzko egungo araudia nahitaez
bete behar denez, eta eragin diezaiekeen guztiei horren berri emateko,
gogorarazten da 16/17 denboraldiko RFEFen 42. zirkularra nahitaez bete behar
dela. Zirkularrean, adingabeekin ohiko harremanak dituzten lanbide, ogibide eta
jardueretan sartzeko eta horietan aritzeko baldintzak jakinarazten dira.
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COVID-19AREN ONDORIOZKO APARTEKO XEDAPENAK
LEHENA. - BABES OROKORRA.
Zirkular honetan xedatutakoa aldatu egin daiteke denboraldian zehar,
ezinbestean, eta, kasu horretan, EFF-FVFren Zuzendaritza Batzordearen
eskumena izango da lehiaketa gelditzea eta/edo itzultzea erabakitzea, sortzen
diren ezinbesteko arrazoiak eta denboran zenbat luzatzen diren kontuan
hartuta.
Zirkular honetan aurreikusitako ondorioetarako, ezinbesteko arrazoiak
frogatutzat jotzen dira lurralde jakin batean gobernu-araudi edo -agindu bat
badago, eta, hala badagokio, justizia eskudunak behar bezala abalatuta,
lehiaketa federatuko kirol-jarduerak egitea eragozten badu, hala edozein
mailatako entrenamenduak, nola lurralde horretan partidak jokatzea, edota
muga horiek barne hartzen dituen alarma-egoera ezarri denean.
BIGARRENA. – LEHIAKETAREN
AMAITZEN EZ BADA

AZKEN

EMAITZAK,

DENENTZAT

Ezinbesteko kasuetan lehiaketa eten edo gelditzen bada, arau hauek aplikatuko
dira lehiaketen igoera, jaitsiera eta irabazleak zehazteko.
a) Fase erregular bakarreko (joan-etorria) lehiaketetarako.
Ezinbesteko arrazoiengatik lehiaketak bertan behera uzten edo gelditzen
badira, eta lehiaketa osoa amaitu ezin bada, hau da, hasieratik aurreikusitako
partida guztiak jokatzen ez badira, ekainaren 30a baino lehen amaitu dela joko
da, mailako igoerarik eta jaitsierarik gabe, edo, hala badagokio, tituluaren
irabazlerik gabe, baldin eta ezin izan badira jokatu, gutxienez, klub partehartzaile guztien egutegi ofizialean aurreikusitako jardunaldi guztien % 50.
Bertan behera uzteko unean edo ekainaren 30ean, gehienez ere, klub partehartzaile guztien % 50eko edo gehiagoko jardunaldi-kopurua jokatu bada,
sailkapena baliozkotzat emango da, ekainaren 30a baino lehen partida gehiago
ezin jokatu bada, eta arau berak aplikatuko dira mailaz igotzeko eta jaisteko,
edo, hala badagokio, titulua emateko, lehiaketaren oinarrietan eta
Erregelamendu Orokorrean ezarritako arauen arabera.
b)
Zenbait fase dituzten lehiaketetarako (azpimultzoak, taldeak eta
sailkapen-faseak).
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Zenbait fase (azpimultzoak, taldeak eta kanporaketak) dituzten lehiaketa edo
dibisioetan, ezinbesteko arrazoiren batengatik lehiaketa osoa amaitu ezin bada,
hau da, hasieratik aurreikusitako partida guztiak ekainaren 30a baino lehen ezin
badira jokatu, EFF-FVFren Zuzendaritza Batzordeari aurkeztuko zaio egoeraren
ebazpen espezifikoa; betiere, kontuan hartuta mailaz igo eta jaitsi ahal izateko
gutxienez jokatu beharreko partiden % 50 osatu beharko dela hurrengo
denboraldirako finkatutako helburu edo emaitza lehiakorra lortzeko (igoera,
jaitsiera). Egoera egoera berdinen kasuan, jokatutako partida guztietan
zenbatutako koefizientearen bidez ebatziko da, eta, horretarako, gehiago
jokatzen jarraitu ezin izan zen unera arte jokatu ziren fase guztiak batuz.
c)

Kanporaketen formatuko lehiaketetarako.

Ezinbesteko arrazoiren bat dela eta, ekainaren 30a baino lehen ezin bada
lehiaketako kanporaketa bat edo gehiago egin, lehiaketa amaitutzat joko da,
txapeldunik eta bestelako emaitzarik gabe, non eta ez den geratzen Four finala
edo finala bakarrik lehiatu gabe; kasu horretan, EFF-FVFko Zuzendaritza
Batzordeak erabaki ahal izango du hurrengo denboraldian egitea.
Nolanahi ere, ezinbesteko arrazoiren batengatik kanporaketako partida batzuk
ezin badira jokatu, eta beste batzuk bai, jokatu duten talde irabazleekin
jarraituko da, bai eta hori jokatu ez arren, horren arrazoiak zerikusirik ez badu
talde horretako kideekin edo partidak jokatzen diren lurraldearekin.”
HIRUGARRENA. - ARAU ESPEZIFIKOAK, TALDE GUZTIEK PARTIDA
GUZTIAK BERDIN AMAITU EZIN BADITUZTE EDO LEHIATU AHAL
BADITUZTE
1. Talde batek edo batzuek, ezinbestean, ezin badute lehia erregularreko
partida bat edo gehiago jokatu denboraldian zehar, eta partida horiek ezin
badira jokatu denboraldia amaitu baino lehen, azken sailkapena koefizientesistemaren bidez egingo da, hau da, lortutako puntuen eta jokatutako partiden
arteko erlazioa, betiere talde jakin horrentzat jokatu gabeko partiden kopurua ez
bada lehiaketa bereko talde gehienen % 20 baino handiagoa.
Talde jakin horrentzako partiden arteko aldea % 20 baino handiagoa bada,
koefizientearen irizpidea soilik hartuko da kontuan kategoriatik jaisten diren
klubak zein diren argitzeko, eta, betiere, talde zehatza, ezinbesteko arrazoien
ondorioz, jaisteko posturen atean badago, une horretara arte lortutako
puntuengatik.
2. Ezinbesteko arrazoiak direla eta, Euskadiko Gazte Ligako talde batek
entrenamenduak egin eta partidak bere jokalekuan ezin baditu jokatu,
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entrenamenduak eta lehiaketako parte hartzea geldiarazi beharko ditu, agintari
eskudunek horretarako baimena eman arte.
Arau zehatz hauek nagusituko dira lehiaketari buruzko arau hauetan horiekin
kontraesanean egon daitezkeen beste guztien gainetik, eta beste edozein arau
interpretatzeko irizpidea osatuko dute.
LAUGARRENA. - TEST POSITIBOAK PLANTILLAN, TEKNIKARIEN
KIDEGOAN ETA GAINERAKO KIDEENGAN DITUEN ONDORIOAK.
Euskadiko Gazte Ligako talde batean Covid-19ren kasu positiboren bat egonez
gero, talde horrekin kirol-lizentzia duen edozeinena, berehala bertan behera utzi
beharko dira entrenamenduak eta lehiaketan parte hartzea, harik eta
egiaztatzen den arte talde horretako lizentzia duten gainerako kideek negatiboa
ematen dutela Covid-19aren testetan, eta inoiz ez positiboaren berri izan eta 7
egun baino lehen.
BOSGARRENA. - COVID-19AREN KASU POSITIBOEN BERRI EMATEKO
BEHARRA.
Autonomia-erkidegoetako gazteen lehiaketetan parte hartzen duten klubek,
kirol-lehiaketak hasten direnetik, isilpean eta sekretu profesionalaren
printzipioaren pean jakinarazi beharko diote EFF-FVFri, lehiaketa horren berri
izan eta gehienez ere 24 orduko epean, autonomia-esparruko lehiaketa ezprofesionaletan federatutako eta lizentzia duen kideren batek Covid19an
positiboa ematen badu.
Betebehar bera izango du, irizpide eta berme berberekin, EFF-FVFrekin kirollizentzia duen edozeinek, egokia iruditzen ez bazaio gorabehera dagokion
klubari jakinaraztea.
Ondorio horietarako, aurreko paragrafoetan aurreikusitako jakinarazpena ez
egitea arau-hauste oso larritzat hartuko da Diziplina Kodearen 39. artikuluan
aurreikusitakoen artetik, eta kirol-ordena onaren aurkako jokabidetzat hartuko
da, ekintza bereziki larritzat jotzen baita talde bereko eta talde lehiakideko
kideak ez errespetatzeagatik eta arriskuan jartzeagatik.
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ARETO FUTBOLEKO KADETE EUSKAL KOPAKO LEHIAKETAREN
OINARRIAK
LEHENA. - PARTE HARTZEN DUTEN TALDEAK.
Areto Futboleko Kadete Euskal Kopako multzoa 6 klubek osatzen dute,
lehenengo eta bigarren sailkatutakoak lurralde lehiaketetan talde horiek 1.
eranskinean agertzen dira.
BIGARRENA. - LEHIAKETA SISTEMA.
Liga formatuan egingo da lehiaketa bira bakarreko formatuan egingo da, eta 20
minutuko bi zati jokatuko dira erloju geldiarekin.
HIRUGARRENA. - ONDORIOAK SAILKAPENEAN.
1.

Txapeldunak.
1. 1.Lehen postuan sailkatutakoa izango da Kadete Euskal kopako
txapelduna.
2. Lehenego sailkatutako taldeak Españako Areto Futboleko Kadete
Lehiaketan parte hartuko du.

2.

Bazterketak edo ez-agertzeak.

Bi aldiz ez agertzeagatik lehiaketatik kanpo gelditzen den kluba, edo
lehiaketatik erretiratzen dena, ez da parte-hartzailetzat hartuko, sailkapeneko
azken tokia hartuko du, zero punturekin, eta aurreikusitako jaitsiera-postuen
artean konputatuko da.
BOSGARRENA. - EMAITZAK
BERDINKETA IZANEZ GERO.

ZEHAZTEA,

AZKEN

SAILKAPENEAN

Bi klub edo gehiok puntu edo koefiziente-berdinekin amaitzen badute Kopako
Txapelketa, Erregelamendu Orokorreko 101. artikuluaren arabera argituko da
berdinketa, modu eta ordena honetan:
1. Lortutako eta jasotako golen arteko alde handiagoa, lehiaketako partida
guztiak kontuan hartuta..
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2. Ahalik eta gol gehien markatzeagatik, lehiaketan lortutako gol guztiak
kontuan hartuta.
3. Beren artean jokatutako partiden emaitzagatik.
Gerta litezkeen berdinketak EFF-FVFren Erregelamendu Orokorrak edo,
halakorik ezean, indarrean dauden Joko Arauek zehazten duten moduan
ebatziko dira.
Partida bakoitza bukatutakoan, emaitza edozein dela ere, penaltiak jaurtiko
dira, derrigorrezko 5, eta berdinketak jarraituz gero, jaurtitzen jarraituko da
irabazle bat deklaratu arte. Emaitza hori azken aukera gisa hartuko da kontuan
sailkapen orokorrean gerta litekeen berdinketa desegiteko.
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1. ERANSKINA
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ARETO FUTBOLEKO KADETE EUSKAL KOPAREN EGUTEGIA
2021/2022 DENBORALDIA

ZOZKETA EMAITZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OTXARTABE C.D.
JARRRILLEROS C.D.
MENDIALDEA G.E.
LAUBURU IBARRA K.E.
COLEGIO URKIDE
ANTIGUOKO K.E.

Jornada 1: 01/05/2022

Jornada 2: 08/05/2022

OTXARTABE C.D.

-

MENDIALDEA G.E.

MENDIALDEA G.E

-

ANTIGUOKO K.E.

LAUBURU IBARRA

-

COL. URKIDE

COL. URKIDE

-

OTXARTABE C.D

ANTIGUOKO K.E.

-

JARRILLEROS C.D.

JARRILEROS C.D.

- LAUBURU IBARRA

Jornada 3: 11/05/2022
MENDIALDEA G.E.

-

COL. URKIDE

OTXARTABE C.D.

-

JARRILLEROS C.D

ANTIGUOKO K.E.

-

LAUBURU IBARRA K.E

Jornada 4: 15/05/2022

Jornada 5: 22/05/2022

ANTIGUOKO K.E.

-

COL. URKIDE

COL. URKIDE

-

JARRILLEROS C.D.

JARRILLEROS CD

-

MENDIALDEA G.E

MENDIALDEA G.E.

-

LAUBURU IBARRA

LAUBURU IBARRA

-

OTXARTABE C.D

OTXARTABE C.D.

-

ANTIGUOKO K.E
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