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1 LEHIAKETAREN ANTOLAKUNTZA ETA KUDEAKETA 

1.1 ALDERDI OROKORRAK 

Estatutuek, Gipuzkoako Saskibaloi Federazioko (aurrerantzean GSF) Lehiaketen Araudi Orokorrak, 

Lehiaketa Oinarri eta Arau Orokor hauek, Euskal Herriko Eskola Kiroleko Diziplina Araudiak, Eskola 

Kiroleko Diziplina Araudiak, Eskola Kirolaren eta Joko Sistemen Araudiak, antolatzen diren lehiaketa 

guztien eta beste ekitaldi batzuen garapena eta antolamendua arautuko dute. Oinarri hauetan jasota 

ez dauden gai guztietan, GSFren Erregelamendu Orokor horretara edo, hala badagokio, goiko 

araudietara jo  behar da. 

Araudi honek arautzen ditu Gipuzkoako Saskibaloi Federazioak (aurrerantzean GSF) antolaturiko 

lehiaketa ofizialak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak (aurrerantzean GFA) GSFren laguntza 

teknikoarekin antolatzen dituenak. GSFren Zuzendaritza Batzordeak ahalmena izango du aldatzeko, 

eta, ondoren, GSFren Batzar Nagusiak onartu beharko du.   

Lehiaketaren oinarri eta arau orokor hauek ondorengo oinarri espezifikoetan, joko-sistemetan, 

zirkularretan eta GSFk egoki deritzon beste edozein dokumentutan garatu eta zabaldu ahal izango 

dira. 

GSFko Zuzendaritza Batzordeak, bere eskumenen esparruan, aukera ematen du arau orokor hauek 

zein berariazkoak interpretatzeko eta koordinatzeko, betiere, Saskibaloiaren eta lehiaketetako interes 

handieneko gaietan. 

Baldin eta 2021/22 denboraldian, lehiaketak hasi ondoren, beharrezkoa bada lehiaketa-oinarrietan, 

Erregelamendu Orokorrean eta/edo Diziplina Araudian eta entrenamendu eta partiden protokoloetan 

aldaketa berriak egitea, GSFren Batzar Nagusiak Zuzendaritza Batzordeari ahalmena ematen dio 

aldaketa horiek onartzeko, kideen gehiengo soilez, eta aldaketa horiek deitutako lehen ohiko edo 

ezohiko batzar orokorraren berrespenaren mende jarri beharko dira. 

 

1.2 IZENA 

Jarraian zehazten diren izendapenekin, saskibaloiko lehiaketa ofizialak osatzen dira, probintzia-

mailako lehiaketa ofizialak. Erakunde horien antolaketa GSFri dagokio, eta GFAri dagokio, GSFren 

laguntza teknikoarekin, Batzar Nagusiak erabakitakoaren arabera eta aplikatzekoa den garapen-

araudiaren arabera. 

⮚ Gipuzkoako Txapelketa  

⮚ BENJAMINen parte-hartze lehiaketa 

⮚ Saskibaloi eskolen topaketak  

⮚ Gipuzkoako Euskal Liga Kopa, 2022ko apirilean izena-ematen duten talde kopuruaren arabera. 

⮚ Mini Eguna 

1.3 LEHIAKETAREN ANTOLAKUNTZA 

GSF da organo aholku-emaile eskuduna lehiaketa guztien kudeaketa antolatzeko eta haren jarraipena 

egiteko, GSFren Estatutuetako 6. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, lehiaketen Batzorde 

Betearazlea izendatuko du. 

Bere osaera, erantzukizunak eta funtzionamendu-araubidea GSFko Zuzendaritza Batzordeak 

zehaztuko ditu. 

2 LEHIAKETA-SISTEMA ETA TALDEEN IZEN-EMATEA 

2.1 OSAERA  
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GSFk lehiaketa hauek antolatuko ditu:  

⮚ Gipuzkoako txapelketa 

● Probintziako senior 

JOSÉ ANTONIO GASCA saria 

● Junior 

● Gipuzkoako Euskal Liga Kopa, 2022ko apirilean izena-ematen duten talde kopuruaren 

arabera. 

 

⮚ Saskibaloi eskolen topaketak  

● 1. eta 2. urteko txikiak eta benjaminak  

 

GFAk lehiaketa hauek antolatuko ditu (GSFren kontrolpean) 

⮚ Gipuzkoako txapelketa 

● Errendimenduzko kadeteak 

● Partaidetzako kadeteak 

● Errendimenduko infantil gizonezkoak eta emakumezkoak  

● Parte hartzeko Infantil HAUNDI eta TXIKI, gizonezkoak eta emakumezkoak 

● Errendimenduko txikiak, gizonezkoak eta emakumezkoak  

● Parte hartzeko txikiak, gizonezkoak eta emakumezkoak 

⮚ BENJAMINEN parte hartzeko lehiaketa, tokikoa edo eskualdekoa 

● Parte hartzeko benjamin gizonezkoak eta emakumezkoak.  

Kategoria bakoitzaren barruan, senior eta benjamin kategorietan izan ezik, errendimendu- eta 

partaidetza-ibilbideak bereizi egingo dira.  

Gainera, Federazioak lehiaketa ofiziala dela espresuki aitortzen duen beste edozein txapelketa edo 

torneo ere lehiaketa ofiziala izango da (GSFren Lehiaketen araudi orokorraren 5. art).  

2.2 ADINAK ETA KATEGORIAK 

2.021 - 2.022 

Kategoriak Jaioturtea Adina 

Seniorrak   2003 eta aurrekoak  18 urte eta gehiago 

Juniorrak   2004 – 2005 17 eta 16 urte 

Kadeteak   2006 – 2007 15 eta 14 urte 

Infantilak   2008 – 2009 13 eta 12 urte 

  - Infantil Handi 2008 13 urte 

  - Infantil Txiki 2009 12 urte 

Minibasketa   2.010 – 2.011 11 eta 10 urte 

  - Errendimenduko txikiak 2010   

Benjaminak   2.012 - 2.013 9 eta 8 urte 

 

   Infantil txiki kategorian jokalarien  % 25 (gehienez 3) izan ahalko dira 2008an jaioak.   

Parte-hartzeko kadete, infantil eta mini eta benjamin kategorietan taldeak mistoak izan daitezke, betiere 

GSFko Zuzendaritza Batzordeak aurretik baimendu badu. Talde bat sexu bereko parte-hartzaileekin 
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osatzeko aukerarik ez dagoenean, jokalarien parte-hartzea errazteko asmoz egin da salbuespen hori. 

Talde hauek soilik gizonezkoen lehiaketetan edo mistoan parte hartuko dute. 

2.3 JOKATZEKO MODUA– IGOERAK ETA JAITSIERAK 

Lehiaketa bakoitzaren joko-sistemetan, lehiaketa bakoitzaren joko-modua, datak eta igoerak eta 

jaitsierak zehaztuko dira. GSFren araudi orokorrak arautuko ditu, lehiaketa-oinarri hauetan berariaz 

aipatzen diren gaiak izan ezik. 

JAITSIERAK 

Goi-mailako lehiaketa baten jaitsieren kasuan, eta horiek konpentsatzen dituzten igoerak gertatzen ez 

badira, jaitsiera-kopurua handitu egingo da, goi-mailako lehiaketatik jaisten diren ekipoei lekua 

egiteko. 

Lehiaketa irekien joko-sistemak, parte-hartzaileen kopurua ezagututakoan zehaztuko dira. Joko-

sistema horien onarpena, hala badagokio, edo aldatzea, lehiaketa bakoitzaren inskripzio espezifikoak 

eta denboraldiaren hasieran egindakoaren jarraipen gisa egingo den Batzar Orokorraren 

jarraipenean egingo da. 

2021-22 denboraldirako, Emakumeen eta Gizonezkoen Partaidetzako Kadete kategorian, joko-

sistemak egiteko, honako hauek hartuko dira kontuan:  

- Urriaren 24an hastea 

- Irizpide geografikoaren araberako taldeak eta sailkapen-helbururik gabekoak 1. fasean. 

- Gizonezkoen eta emakumezkoen artean asteburuak txandakatuz jolastea. 

- Lehen fasea 2021eko urtarrilera arte 

- 2021eko urtarrila: egoeraren analisia eta lehiaketa-jokoaren sistema berria, sailkapen-

helburuekin eta taldeen balizko inskripzio berrien onarpenarekin. 

 

2.3.1 Lehiaketak etetea (COVID19) – Jarraitu beharreko irizpideak 

Denboraldi aurretik edo denboraldian edozein geldialdi edo etenaldi aurreikusiz gero, honako irizpide 

hauek ezartzen dira: 

1- 2021eko ekainaren 13an lehiaketak amaitzeko denbora-muga ezartzea. 

2- Ezarritako egutegiaren barruan amaitu ahal izateko lanaldiak murriztu behar badira, azken 

faseetako partidak edo kopa-sistemak deskontatzen hasiko dira, doitu arte. 

3- 2. puntuan deskribatutako neurriak nahikoak ez badira, jokatutako azken jardunaldiak ezartzea 

itzuli oso bat osatu arte, azken sailkapena azken jardunaldietatik itzuli oso bat osatuz ezartzeko. 

Sailkapen horretatik aurrera, lehiaketa bakoitzean ezarritako igoerak eta jaitsierak ezarri ahal izango 

dira. Horrela, denboraldi amaieran jokatutako partida guztiek balioa izango lukete eta talde guztiek 

denen aurka jokatu dutela ziurtatzen da. 

4- Zuzendaritza Batzordeari eskubidea gordetzea lehiaketa bakoitzean beharrezkoak diren doikuntzak 

egin ahal izateko, aurreko puntuak aplikatu ezin badira, eta lehiaketa-sistema labur berri bat 

ezartzeko, lehiaketaren hasiera lehiaketa-sistemak zehazteko unean aurreikusitako epeetatik harago 

atzeratuko balitz. 

5- Herri, eskualde, klub eta/edo talderen bateko lehiaketa geldiarazi edo bertan behera utzi behar 

bada, bertan behera utzitako partidak ahalik eta lasterren berreskuratu beharko dira, denboraldiaren 

barruan. 

2.3.2 Talde desberdinetako taldeen arteko harremanak, sailkapenean postu bera izanik 

Sailkapenean postu bera duten bi talderen artean sailkapen onena ezartzeko irizpideak: 
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1) Jokatutako partida kopurua berbera bada: 

• Lehenik eta behin, puntu kopurua sailkapenean. 

• Bigarrenik, aldeko eta kontrako alde orokorra hartuko da kontuan. 

• Hirugarrenik, aldeko eta kontrako tantoen zatidura orokorrik onena. 

2) Jokatutako partida kopurua berdina ez bada: 

• Lehenik eta behin, IRABAZI-GALDUTAKOEN %. Berdinak izanez gero, lortutako puntuen eta 

jokatutako partiden artean zatidura onena (altuena) duen taldea. 

• Bigarrenik, aldeko eta kontrako tantoen diferentzia orokorra hartuko da kontuan, jokatutako 

partida kopuruaren artean banatuta. 

• Hirugarrenik, aldeko eta kontrako hainbaten zatidura orokorra. 

Zatidura altuena hobea da, jokatutako partidako puntu batez besteko onena lortu duela esan nahi 

baitu. 

2.4 TALDEEN IZEN-EMATEA 

2.4.1 Afiliazio Federatiboa 

Lehiaketan parte hartuko dute, dagokien kategoriaren barruan, izena eman duten taldeek eta GSFk 

eta GFAk ezarritako gainerako arau eta beharkizunak betetzen dituztenek.  

Federatutako lizentzia duten lehiaketetan parte hartzen duten talde guztiek atxikita egon beharko 

dute Eusko Jaurlaritzan erregistratutako kirol-klub edo kirol-elkarte batean, bai eta Gipuzkoako 

Saskibaloi Federazio honetan ere (14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kirolari buruzko 14/1998 Legea, 42. Artikulua eta 163/2010 Dekretua, ekainaren 22koa). 

2.4.2 Klub eta kategoria bakoitzeko talde-kopurua 

Lurraldeko lehiaketa guztietan, klub bakoitzak nahi beste talde aurkez ditzake, senior gizonezkoen  

eta  emakumezkoen lehen mailan izan ezik. Bi kasu horietan gehienez talde bat egon ahal izango da 

klub bakoitzeko 

2.4.3 Izena emateko datak, kuotak  

Talde bakoitzaren izena beherago adierazten den programa informatikoan egin beharko da, 

aurreikusitako epearen barruan, eta beharrezko dokumentazio guztia aurkeztu beharko da. 

Izena ematean partidak noiz jokatuko dituzten adierazten ez duten klubei igande eguerdiko 12etan 

ezarriko zaizkie igande edo jaiegunetan, eta jaiegunea ez bada arratsaldeko 6etan. Parte hartzeko 

Minian eta Benjamin kategorian larunbat eguerdiko 12etan jokatuko dute, eta erakundearen 

jokalekuan. 

IZENA EMATEKO DATAK ETA KUOTAK  

Kategoria Azken eguna Kuota Izena non eman 

Senior Probintziala 1. maila   2021/07/07 350 euro IntraFeb 

Senior Probintziala Gizonezkoen 2. maila 2021/07/07 350 euro IntraFeb 

Errendimenduko juniorrak  2021/07/07 220 euro IntraFeb 

Euskal Liga  2021/07/07 220 euro IntraFeb 

Errendimenduko kadeteak  
2021/07/07 

220 euro 
IntraFeb + 

Diputazioa 

        

Senior Probintziala Emakumezkoen 2. maila 2021/09/15 350 euro IntraFeb 
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Senior Probintziala Gizonezkoen 3. maila 2021/09/15 350 euro IntraFeb 

Junior Partaidetza  2021/09/15 60 euro IntraFeb 

Kadete Partaidetza  2021/09/15 60 euro IntraFeb 

Infantil Errendimendua  2021/09/15 110 euro Diputazioa 

Infantil HAUNDI eta TXIKI Partaidetza  2021/09/15 60 euro Diputazioa 

        

Errendimenduko miniak (*) 2021/09/30 33 euro Diputazioa 

Parte hartzeko miniak 2021/09/30 0 Diputazioa 

 (*) Lehiaketa honetan parte hartu nahi duten ikasleek ere parte hartu beharko dute Eskola Kiroleko 

Jardueren Programako saskibaloi-partaidetzako lehiaketetan, ikastetxeen bidez. Parte hartzeko 

lehiaketetan ikastetxe bidez alta eman ez duenak ezin izango du lehiaketan parte hartu. 

Izena emateko kuota Kutxabankeko 2095 5009 73 1061453543 kontu-zenbakian sartu beharko da, 

sarrera egiten duen kluba adierazita, eta ekipoen inskripzioa egiten den unean aurkeztu beharko da. 

GSFrekin zorretan dagoen klubaren inskripziorik ez da onartuko.  

2.4.4 Talde baten izen-emate datuak aldatzea 

Ekipoaren inskripzioarekiko gertatzen diren data, joko eta ordu aldaketak aurkezten diren hilean 

sartuko dira indarrean. 

2.5 UKO EGITEAK  

Lehiaketa bateko sailkapenean hurrengo denboraldian igotzeko eskubidea lortu duen talde orok 

eskubide horri uko egin ahal izango dio, honela: 

 

1. GSFn idatziz aurkeztu beharko da uko egiteko eskaera, taldea kide den elkarteko lehendakariak 

izenpetuta. 

2. Ekainaren 30eko 19:00ak baino lehen egiten bazaio uko txapelketari, ontzat joko da.  Kasu 

horretan, uko egiten duen taldeak eskubidea izango luke aurreko denboraldian jokatu duen 

lehiaketa berean jokatzeko. 

3. Aipatutako epea baino geroago aurkeztuko balitz uko-egitea, epez kanpokotzat joko da.  Beraz, 

GSFk antolatzen duen azken lehiaketan eman beharko du izena uko egiten duen taldeak, eta 150 

euroko kanon bat aplikatuko zaio. 

4. Maila bat goragoko talderen batek jokatzeari uko egin diola-eta igotzeko sailkatu ez baina igotzeko 

aukera duten taldeek hamabost eguneko epea dute igotzeari uko egiteko, une horretan duten 

maila galdu gabe. 

 

2.6 PLAZA HUTSAK   

Lehiaketa itxietan postu hutsak gertatzen direnean, hala eskatzen duten taldeek beteko dituzte postu 

horiek, eta lehiaketa horietarako ezarritako epeetan inskribatuko dira. Lehentasuna izango dute: 

1. Beheragoko hurrengo lehiaketan parte hartu duten eta igo ez diren taldeak, sailkapenaren 

arabera. 

2. Jaitsitako taldeak. 

Hala ere plaza hutsak geratzen badira, eta GSFk  zabalduko epean izena eman dutenekin beteko dira, 

eta Federazioak erabakiko ditu irizpideak, kirol merituak, geografia, interes orokorra… 
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GSFren Zuzendaritza Batzordeari baimena ematen zaio aurreikusitako talde erregistratuen 

kopuruarekin bat ez datozen lehiaketak erregularizatzeko, indarrean dagoen denboraldian lehiaketa 

bakoitzeko talde-kopurua egokitzeko. 

2.7 JOKALARIAK GORAGOKO KATEGORIA ETA LEHIAKETETAN SARTZEA 

Partida bakoitzean, gutxienez, parte hartzen duten talde bakoitzeko bost lizentzia eman beharko dira 

aktan, eta, gainera, taldekoak ez diren klub bereko 7 jokalari inskribatu ahal izango dira aktan, baldin 

eta honako hau betetzen bada: 

Senior eta juniorrak: Jokalari batek bere klubeko goragoko edozein talderekin joka ahal izango du, 

baina lehiaketa bakoitzeko talde batean bakarrik. 

Kadeteak eta infantilak: Jokalari bat bere klubeko talde batekin lerrokatu ahal izango da bere adinaz 

gaindiko kategoria eta/edo lehiaketa batean, baina kategoria bakoitzeko talde bakar batean. Arau 

honetatik salbuetsita geratzen da infantil txikia, goragoko lehiaketa batean bakarrik lerrokatu ahal 

izango baita, talde txiki batean izena emanda dauden Haundi adineko jokalariak izan ezik. 

Euskal Ligan jokatu ahal izateko, jokalariaren talde osoak Euskal Federazioak emandako lizentzia 

eduki beharko du.  

Mini: Adinaren arabera dagokien kategoriako lehiaketetan bakarrik parte hartu ahal izango dute, Mini 

Errendimendu lehiaketan izan ezik; izan ere, 2009an jaiotakoek soilik parte hartu ahal izango dute, eta 

errendimendu-taldearen lizentzia izan beharko dute nahitaez, eta ezin izango dute parte hartzeko 

talde baten lizentziarekin parte hartu; aktan, errendimendu-taldearen erlazio triptikoan sartuta 

dauden jokalariak bakarrik sartu ahal izango dira. Inola ere ez dira bateragarriak errendimendu- eta 

partaidetza-ibilbideak. 

Benjaminak: Adinez dagokien kategorian soilik jokatu ahal izango dute. 

Inork ezingo du jokatu lehiaketa berean ari diren bi taldetan.  

Arau hauetakoren bat urratzen duen taldeak OKERREKO JOKALARI-ZERRENDAren araua urratuko du.  

 

3 LEHIAKETAREN GARAPENA 

3.1  EGUTEGIA, DATAK ETA ORDUTEGIAK 

3.1.1 Egutegiak – ZOZKETA 

ZOZKETEN DATAK 

Lehiaketa Data 

Senior Probintziala 1. maila  

Uztailaren 21ean 
Senior Probintziala gizonezkoen  2. maila 

Errendimenduko juniorrak 

Errendimenduko kadeteak 

    

Senior Probintziala, emakumezkoen 2. Maila 

Irailaren 27an  

Senior Probintziala, gizonezkoen 3. maila  

Parte hartzeko juniorrak 

Parte hartzeko kadeteak 

Errendimenduko infantilak 

Parte hartzeko Infantil HANDI eta TXIKI 
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Errendimenduko miniak 
Urriaren 8an 

Parte hartzeko miniak, Donostialdea 

Parte hartzeko miniak 
Ez dago zozketarik.  Parte hartzeko benjaminak 

3.1.2 Datak 

Lehiaketa bakoitzeko joko-sistemetan adierazitako partiden datak aldaezinak dira. 

Ikus joko-sistemak (Behin egiten direnean). 

3.1.3 Parte hartzeko alebinak 

Lehiaketak HIRU fase izango ditu:  

A)   Tokiko fasea / Eskualdekoa 

B)   Sailkapen fasea – Zonakakoa  

C)   Lurraldeko azken fasea  

TOKIKO FASEA / ESKUALDEKOA 

Udalerri edo eskualde bakoitzean, kategoria bakoitzeko gutxienez sei taldek jokatu beharko dute, eta, 

horretarako, egokitzat jotzen den joko-sistema ezarriko da, izena eman duten taldeen kopuruaren 

arabera, eta lehiaketa hori 2022ko apirilaren 23a baino lehen bukatu beharko da probintziako 

eskualdeen kasuan, eta, 2022ko maiatzaren 14a baino lehen, Donostialdearen kasuan. Infantil 

kategorian, lehiaketa lurralde-mailakoa da; beraz, ez da beharrezkoa sailkapen fasea eta amaierako 

fasea antolatzea. Joko-sistemak GSFk onartu beharko ditu. 

 

SAILKAPEN FASEA- Zonakakoa 

Eskualde bakoitzeko lehen sailkatuek, kategoriako talde bakar bat sailkatuta, bi partida jokatuko 

dituzte azken fasera sailkatzeko, maiatzaren 7an eta 14ean, fase hauen arabera: 

A kanporaketa) Bidasoa eskualdea           -           Oarso eskualdea 

B kanporaketa) Kosta eskualdea             -           Urola eskualdea 

C kanporaketa) Debabarrena eskualdea    -           Debagoiena 

D kanporaketa)Goierri Behea eskualdea   -          Goierri eskualdea 

E kanporaketa) Donostialdea eskualdea -           Oria eskualdea 

AZKEN FASEA- Lurraldekoa 

Ekainak 5, 11 eta 12 – Gipuzkoako Txapelketaren AZKEN FASEA, Euskadiko Eskolarteko Jokoen 

arabera.  

Amaierako fase hori kontzentrazio-erregimenean jokatuko da, GSFk izendatutako eremuan, eta kopa-

sisteman, partida bakar batera. 

Donostialdetik bi talde sailkatuko dira, sailkapen faseko kanporaketa bakoitzetik bat, eta kategoria 

horretan talde gehien dituen eskualdetik talde bat. Guztira zortzi talde. 

Azken fasean jokatzeko sailkatutako talde batek uko egiten badio jokatzeari, GSFk erabakiko du beste 

talde batek beteko duen hutsik geratu den plaza hori, eta hala badagokio, nola beteko den.  

2021-22 denboraldirako, sailkapen faseko A, B, C, D, eta E kanporaketen irabazleen artean zozketa 

bidez erabakiko dira final-laurdenetako partidak. Zozketa hori 2021eko urriaren 8an egingo da. 

Final-laurdenak 
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              A) Donostialdeko 1.a               -              xx … kanporaketako 1.a 

             B) xx … kanporaketako 1.a                -            xx … kanporaketako 1.a 

             C) Talde gehieneko eskualdea       -           xx … kanporaketako 1.a 

             D) Donostialdeko 2.a               -               xx … kanporaketako 1.a 

Finalerdiak 

              E) A irabazlea                  -           B irabazlea 

             F) C irabazlea                  -               D irabazlea 

Finala 

              G) E irabazlea                  -           F irabazlea 

Kategoria batean 4 lehia-gune baino gehiago ez daudenean, GSFk talde gehiago sailkatu ahal izango 

ditu final-laurdenetarako edo horiek ezabatu eta finalerdiko faseari hasiera emateko. Kategoria 

batean 4 lehiaketa-gune baino gutxiago daudenean, GSFk finalerdietarako talde gehiago sailkatu ahal 

izango ditu, edo azken faseari hasiera emango dio Finaletan. 

3.1.4 Parte hartzeko infantilak 

Infantil Handi eta Infantil Txiki kategorietan, lehiaketa guztia lurralde osoan jokatuko da.  

Izena ematen duen talde-kopuruaren arabera erabakiko da joko-sistema. Posible bada, lehen fasean 

hurbiltasun geografikoaren arabera antolatuko da, eta ondoren faseak kirol emaitzen eta hurbiltasun 

geografikoaren arabera.  

 

3.2 PARTIDEN ORDUTEGIAK 

Jardunaldi bakoitzeko programazioa GSFren webgunean argitaratuko da.  Jardunaldi horietan 

ezartzen dena aldatzeko, 3.3  puntuan jasotzen den prozedura jarraitu beharko da. Inondik inora ere 

ezingo da argudiatu egunaren, orduaren eta jokalekuaren berri ez izatea 

Ordutegi ofizialak hauek izango dira:  

➢ Ostiraletan, 18:00etatik 20:30era; 

➢ larunbatetan 14:00etatik 20:30era eta igandetan 09:00etatik 20:00etara. 

➢ Infantil, kadete eta junior mailetan, larunbatetan 09:00etatik 14:00etara joka daitezke partidak 

➢ Errendimenduko txikien kategorian igandetan jokatu beharko dira partidak.  

➢ Parte hartzeko minien kategorian eta benjaminetan, partida guztiak LARUNBATETAN jokatu 

beharko dira; ezingo dira 9:00ak baino lehen hasi, ezta 13:30 baino geroago ere (azken fasea izan 

ezik, igandean jokatu ahal izango baita). 

➢ GSFko Zuzendaritza Batzordeak baimena eman dezake senior mailako partidak larunbat goizetan 

jokatzeko. 

➢ Klubek saiatu beharko dute EZ jartzen parte-hartze ibilbideko partidarik larunbat arratsaldeetan, 

16:00etatik 18:30era. 

➢ Lehiaketa guztietan, talde batek senior mailakoa ez den Euskadiko Txapelketan, Sektore Faseetan 

edo Espainiako Txapelketetan jokatzen badu, talde aurkariak probintzia mailako partida aurreratu 

egin beharko du. 

➢ Gipuzkoako Selekzioek entrenamenduak dituzten bitartean, maila horretako taldeek ezingo dituzte 

partidak jokatu igande arratsaldez (ikus 7. puntua). 

➢ Partidak igandetan jokatzen dituzten taldeek aste bereko beste egun batera aldatu beharko dute 

partida, bi taldeetakoren bateko jokalariren/entrenatzaileren bat lurraldeko edo Euskadiko 
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selekzioarekin jokatzen hautatu baldin badute. 

➢ Era berean, bai Gipuzkoako Txapelketan edo bai joka litezkeen beste txapelketa batzuetan, 

talderen batek jokalariren bat baldin badu lurralde, autonomia edo estatu mailako selekzioren 

batera deitua, probintzia mailako partida aurreratu egin beharko da. 

Aurreko paragrafoetan adierazitako egoeran egon eta talde aurkariak partida aurreratzea onartuko ez 

balu, GSFri jakinarazi beharko zaio, hamar egun lehenago; eta hark ezarriko du, ofizioz, partida zer 

egunetan eta zer ordutan jokatuko den. Aurreko astean edo ezarrita zegoen jardunaldia baino bi aste 

geroago jokatuko da, betiere ez bada fase baten amaiera.  

 

3.3 PROGRAMATUTAKO PARTIDAK ALDATZEA 

Federazioak baimena eman ahalko du aurrez ezarritako eguna baino lehen jokatzeko partida bat 

Jokalekua, data eta ordutegia aldatzeko, inprimakia aurkeztu beharko da GSFn (ikusi webgunean 

partiden jokalekua, ordutegi edo eguna aldatzeko inprimakia),  edo www.gisaski.eus webgunearen 

bidez.  

Aldaketa ordutegi ofizialaren barnean egiten bada, betiere partida programatuta zegoen 

jardunaldiaren barnean, eta horren berri GSFri gutxienez hilabete lehenago ematen bazaio, talde 

aurkariaren adostasuna ez da beharrezkoa izango. 

Partida eguna baino hilabete eta sei egun artean lehenago egiten bada eskaera, talde aurkariaren 

adostasuna beharko da. Kasu horretan, ez da ezer ordaindu beharko.  

ZOZKETAK 

Zozketa bat egiten denean, talde aurkariaren adostasunik gabe partida bat aldatzeko epea 24 

ordukoa izango da, zozketarako ezarritako ordutik aurrera. 

Aurreko paragrafoan jasotako baldintzetatik kanpo, ez da baimenik emango inolako aldaketarik 

egiteko, behar bezala zuritutako ezinbesteko kasuetan izan ezik. Partida bat aurreratu behar bada, 30 

euro kostatuko da errendimenduko lehiaketetan, eta 10 € parte hartzeko lehiaketetan eta 

errendimenduko minibasketean. Eskaera horiek egiteko talde aurkariaren oniritzia beharko da, eta 

GSFren baimena. 

Ez da "ezinbesteko kasutzat" hartuko taldekide batzuk ikasketa amaierako bidaiara joatea edo 

entrenatzaile batek partidara etorri ezina.  

GSFk partidak atzeratzeko baimena eman dezake, kasu berezietan, betiere hurrengo jardunaldia 

baino lehen jokatzekotan (hurrengo asteko ostirala baino lehen), eta fase baten amaiera ez bada. 

Partida bat atzeratzea eragiten duten aldaketak 30 €-ko kanona izango dute parte hartzeko 

kategorietan eta 60 €-koa errendimenduko lehiaketetan. Aldaketak egin ahal izango dira partidak 

atzeratzeko lehiaketaren asteko astelehenera arte, betiere kanpoko taldearen eta GSFren 

baimenarekin.  

Aldaketak GSFk onartu beharko ditu, ezarritako epeen barruan eta bi taldeen adostasunarekin 

aurkeztu arren. Aurreko baldintza horiek bete gabe jokatzen den partidaren emaitza ez da onartuko 

Partida bat bertan behera uztea eskatzen denean gaixotasunagatik, eskaerarekin batera partida 

bertan behera uztea justifikatzen duten gutxieneko jokalari kopuruaren mediku ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira. 

3.3.1. Parte hartzeko miniak eta benjaminak 

Ezingo dira partidak atzeratu, behar bezala justifikaturiko ezinbesteko kasuetan izan ezik. Azken hitza, 

betiere, GSFk izango du. Azken Fasean ez da partiden aldaketarik onartuko.   

3.4 INSTALAZIOAK 

http://www.gisaski.eus/
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Talde bakoitzak GSFk homologatutako joko-eremu ofizial bat izan beharko du. Joko-eremua 

homologatu ahal izango da parte hartzeko eta errendimenduko lehiaketetarako. Nolanahi ere, 

errendimenduko lehiaketak instalazio estalietan eta itxietan jokatu behar dira. 

Salbuespen gisa eta aldi baterako, Lehiaketen Batzorde Betearazleak baimena eman ahal izango du 

dagokion araudian aurreikusitako gutxieneko baldintzak betetzen ez dituen jokaleku bat erabiltzeko. 

3.4.1 Araudi aplikagarria 

Kapitulu honetan aurreikusten ez den guztian, oro har, kirol-instalazioen arloan indarrean dagoen 

legeriak xedatzen duenari jarraituko zaio, eta, saskibaloiko alderdi teknikoei dagokienez, FIBAren 

Araudi Ofizialetan eta gainerako aplikazio-erregelamenduetan aurreikusitakoari jarraituko zaio. 

3.4.2 Jokalekuak 

Araututakoak baino jokaleku txikiagoak 

Arauzko 28x15 baino txikiagoak diren jokalekuak, handitu ezin direnak, hiruko lerroa honako 

araudiaren arabera egokituko dute: 

 

HIRU PUNTUEN AREA 15-14,20 m ZABAL DIREN KANTXETAN 

Jokalekuak 15-14,20  m arteko zabalera badu, hegalaren eta 3 puntuko lerroaren arteko zabalera 

soilik aldatzen da, 0,90etik gutxienez 0,50 m-ra  (ikus gune urdina). 

 

HIRU PUNTUEN AREA 14,20 m-ko ZABALERA BAINO TXIKIAGOA DUTEN JOKALEKUETAN  

Jokalekuak 14,20 m baino zabalera txikiago badu, zonaren eta 3 puntuko lerro bertikalaren distantzia 

aldatzen da, eta horrek eragiten du lerro bertikal hori gorago igotzea (ikus zona urdina). 0,50m-ko 

pasilloa luzatu egin beharko da, zirkuluerdia 6,75m-koa izan arte: 
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Joko-denboraren erlojua eta akta 

Mahaiko laguntzailea arduratuko akta eta kronometroa eramatez partidetara.    

Mahaiko laguntzailerik izendatzen ez bada, etxeko taldearen ardura izango da aktak eta kronometroa 

egotea.   

Bitarteko teknikoak  

Etxeko taldeak honako hauek jarriko ditu mahaiko laguntzaileentzat: 4 falta pertsonaleko bi 

banderatxo gorri, jokalarien faltak adierazteko oholtxoak, , alboko sakea adierazteko gezia; halakorik 

ez badago, urraketa arintzat hartuko da.  

Aldagelak 

Instalazioak gutxienez aldagela independente bana izango du talde bakoitzarentzat.  

Denboraldi hasieran Covid19 egoeran baldin bagaude, talde guztiek arbitros@gisaski.eus helbidera 

bidali beharko dute, lehiaketa hasi baino astebete lehenago, klub bakoitzak erabiltzen dituen 

instalazioetan arbitraje-taldearentzako aldagela eta dutxa eskuragarri dauden ala ez jakinarazteko. 

Informazio horrek indarrean jarraituko du, harik eta instalazioa erabiltzen duen klubak instalazioaren 

aldaketaren berri ematen ez duen arte. Betetzen ez badu, 20 euroko kanona izango du. 

3.5 JANTZIAK ETA BALOIA 

3.5.1 Jantziak 

Topaketa guztietan, ekipazioen koloreak erraz bereizteko modukoak izan beharko dira; beraz, ekipo 

batek ekipazio argia eta besteak iluna jantziko ditu. Nahasmena eragin badezake, ekipazioa aldatu 

beharko du talde bisitariak, parte hartzeko txikien kategorian eta benjaminetan izan ezik; kasu 

horretan etxeko taldeak aldatu beharko du. 

GSFk antolatzen dituen parte hartzeko lehiaketetan ez da arau-urraketatzat hartuko jokalariak 

kamisetaren aurrean zenbakirik ez eramatea.  

 

3.5.2 Baloia 

Gipuzkoako Saskibaloi Federazioak onartutako ezaugarriak bete beharko ditu baloiak.  

Gipuzkoako Saskibaloi Federazioak Ohiko Batzar Nagusia baino lehen erabaki ahal izango du berak 

antolatutako partida ofizialetan zer marka eta modelotako baloia erabiliko den.  

Baloi ofiziala marka homologatu batekoa izango da. 

• Senior, junior eta errendimendu mailako lehiaketetan larruzko baloia erabili beharko da, 

BADEN  markakoa edo ESFk bere lehiaketetarako ezartzen duena.   

• Infantil Txikiko lehiaketetan baloi txikia erabiliko da.   

• Baloi ofiziala nahitaez eman beharko da bai partida aurreko beroketan (gutxienez 3 baloi talde 

bakoitzarentzat eta bat arbitroarentzat) bai atsedenaldietan.  

Arau hauek betetzen ez badira, dagozkion arauak aplikatu ahal izango dira.  

BALOIA 

KATEGORIA  BALOIA NEURRIA/ZK 

Senior, Junior, Kadete, Infantil GIZONEZKOAK  Handia  7 

Senior, Junior, Kadete, Infantil EMAKUMEZKOAK  Ertaina 6 

Infantil TXIKI, Mini eta Benjaminak           Txikia 5 

3.6 EMAITZAK KOMUNIKATU, AKTAK BIDALI,  ORDAINAGIRIA ETA EPAILEEN TXOSTENA 
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GSFren webgunean (www.gisaski.eus), arbitroen gunean, hauek sartu beharko dira:  

 

Akta eta txostena: argazkia atera eta dagokion lekuan sartu, jokatu eta 24 ordu igaro baino lehen.  

Arbitraje ordainagiria: Parte hartu duten guztien eta bakoitzaren joan-etorri gastuak sartu, argazkia 

atera eta dagokion lekuan sartu, aktaren epe berean. 

Baliabide informatikoen bidez bidaltzerik ez badago, GSFra (maribel@gisaski.eus) bidali beharko dira 

asteleheneko 20:00ak baino lehen, partida asteburuan jokatu bada, edo hogeita lau ordu igaro baino 

lehen, astegunean jokatu bada. Istilurik gertatuz gero, horien gaineko txostena aktarekin batera bidali 

behar da. 

Emaitzak: Sistema informatikoan sartu beharko dira partida bukatu bezain laster.  

Emaitza webgunean sartzen arazorik izanez gero, “900 840 020” telefono-zenbakian jakinarazi 

beharko da, eta doako teléfono horretan ezin bada jakinarazi, nahitaez GSFren erantzungailu 

automatikoan (943 47 33 24) utzi beharko da  

3.6.1 Klubak eta ikastetxeak (Parte hartzeko txikiak eta benjaminak) 

Partida bat epailerik gabe jokatzen baldin bada, etxeko taldeak GSFren webgunean (www.gisaski.eus)  

sartu beharko du, kluben atalean, bere pasahitzarekin, eta epaileei dagokien guzti (aurreko puntuan 

adierazia) sartu beharko du, ordainagiria izan ezik.  

  

3.6.2 Ikastetxeak (Parte hartzeko miniak eta benjaminak) 

Etxeko taldeak akta GSFren egoitzara eraman edo email bidez bidali beharko du partida jokatu eta 

hurrengo asteleheneko 19:00ak baino lehen. Etxeko taldea agertzen ez bada, kanpokoak entregatu 

beharko du akta epe berean.   

Arau hau bete ezean, partida galdutzat emango da 0-20ko emaitzarekin, eta puntu bat kenduko zaio 

sailkapen nagusian.  

Partidaren aurretik, jokatu bitartean edo ondoren gertatzen diren gorabehera guztiak aktan jaso 

beharko dira, eta aktarik ez badago, GSFren Lehiaketa Batzordeari helarazi beharko zaio idatziz,  

partidaren  hurrengo asteleheneko 20:00ak baino lehen.  

3.7 ARBITRAJEAK 

3.7.1 Epaile-izendapenak (Klubak eta ikastetxeak) 

Klubek GSFren webgunean (www.gisaski.eus) ikusi beharko dute (beren pasahitzarekin sartuta), 

osteguneko 13:00etatik aurrera, zein epaile izendatu diren beren partidetarako.  

Epailerik ez izendatzea ez da partida bat bertan behera uzteko kausa izango, eta  jokatu egin beharko 

da nahitaez. Epaile eta ohar-hartzaile eginkizunak talde bakoitzeko ordezkari batek egingo ditu 

(horretarako, arauzko aktak eraman beharko dira). Arau hau bete ezean, partida galdutzat emango 

zaie bi taldeei, baina ez zaie punturik kenduko sailkapenean. Pertsona hauek ez dira agertuko 

epaileen ordainagirian.  

3.7.2 Izendatutako epaile bat ez agertzea  

Partida zuzentzeko izendatutako epailea agertzen ez bada,  bide hauetakoren bat hauta dezakete 

taldeek: 

1.- Partida jokatu, epaile eta ohar-hartzaile lanak bi taldeen artean adostu.  

 

2.- Partida hurrengo hamabost egunetan jokatzea hitzartu; lehiaketa amaitzeko hamabost egun 

besterik geratzen ez bada, amaiera eguna baino lehen jokatu beharko da, eta horren berri idatziz 

http://www.gisaski.eus/
mailto:maribel@gisaski.eus
http://www.gisaski.eus/
http://www.gisaski.eus/
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eman GSFri. Horrela egiten ez bada, azkenean, Lehiaketa Batzordeak berak jarriko ditu partida 

jokatzeko eguna eta ordua.  

Epaile lanak federatu gabeko epaileek egiten badituzte, etxeko taldeak izendatutako epailea izango da 

epaile nagusia. 

3.7.3 Arbitrajeak ordaintzea   

GSFk antolatzen dituen edo ez dituen lehiaketetako epaile lanak klub bakoitzak federazioarekin duen 

kontutik ordainduko dira, betiere, saldo positiboa izanez gero eta epaile lana etxekoa, Gipuzkoako 

Arbitroen Batzordeko epaileek egina, bada. 

Klub bakoitzak, lehiaketa garaiko hilaren 10a baino lehen (mugaegunaren hurrengo hilean, hau da, 

lehenengo sarrera azaroaren 10a baino lehen) hil horretako epaile lanak ordaintzeko behar beste diru 

sartu beharko du aurretik GSFk bidaliko dio kontu laburpena. Arau hau betetzen ez duen bakoitzean, 

40 euroko  isuna jarriko zaio klubari.  Arau hau behin eta berriz hausteak klubeko talde guztiak 

lehiaketatik kanporatzea ekar lezake. GSFk eta kasu berezietan malgutu ahal izango du arau hau. 

Hilero jasoko dute klubek eragindako gastuen likidazioa.  

Taula honetan zehazten dira gutxieneko eta gehieneko arbitraje-baldintzak kategoria eta lehiaketa 

bakoitzerako. GSFk ez du izendatuko baldintza estandar horiek gainditzen dituen epaile-talderik, 

klubek beren gain hartutako gastuak ez handitze aldera. Baldintza hauek aldatu egin ahal izango dira 

epaile eta mahaiko laguntzaile hasiberrien kasuan; horiek beti lagunduta joan beharko dute.  

Klubek eskatu ahal izango dituzte baldintza estandarrak gainditzen dituzten arbitrajeak, betiere 

partida baino 15 egun lehenago. Ohiko gastuak etxeko taldeak ordainduko ditu, eta gainerako 

gastuak arbitraje hori eskatu duen taldeak. Izendapen hori egingo da baldin eta epailerik libre 

badago. 



 

[14] 

 

3.7.4 Arbitraje tarifen taula 2020-2021 denboraldirako 

ARBITRAJE TARIFAK 2021-2022  

Kategoria probintziala 
Arbitraje bikoitza Arbitraje xumea 

Arbitroak Mahaiko laguntz. Batzordea Guztira Arbitroak Aux. Mesa Comité Total 

Senior 1. maila 26,00-26,00 
14,00-14,00 4 84 

42 
14,00-14,00 5 75 

19 5 76 19 7 68 

Senior 2. eta 3. mailak               22,00-22,00 
13,00-13,00 4 74 

34 
13,00-13,00 5 65 

17 5 66 17 7 58 

Errendimenduko juniorrak  22,00-22,00 
12,00-12,00 4 72 

29 
12,00-12,00 5 58 

17 5 66 17 7 53 

Parte hartzeko juniorrak  19,00-19,00 
9,50-9,50 4 61 

21 
9,50-9,50 5 45 

12,5 5 55,5 12,5 7 40,5 

Errendimenduko kadeteak  19,00-19,00 
11,00-11,00 4 64 

25 
11,00-11,00 5 52 

16 5 59 16 7 48 

Parte hartzeko kadeteak  16,00-16,00 
8,50-8,50 4 53 

19 
8,50-8,50 5 41 

9,5 5 46,5 9,5 7 35,5 

LAUKO FINALA 27,00 - 27,00 15,00-15,00-15,00 10 109  

Errendimenduko infantilak 17,00 - 17,00 
8,50 - 8,50 3 54 

22 
8,50-8,50 4 43 

10 4 48 10 4 36 

Parte hartzeko kadeteak  13,00 - 13,00 
8,00 - 8,00 3 45 

17 
8,00 - 8,00 3 36 

8,5 3 37,5 8,5 3 28,5 

Eskolarteko selekzioak 19,00-19,00 11,00-11,00 8 68 25 15 8 48 

Eskolarteko faseak  18,00-18,00 10,00-10,00 8 64 24 14,5 7,5 46 

Minibasketa 13,00-13,00 8,50-8,50 5 48 18 8,5 5 31,5 

 

LAUKO FINALA: Egoitza bakarrean jokatzen diren behin-behineko finalen, finalerdien, hirugarren eta laugarren postuen eskubideak bi taldeen 

artean ordainduko dituzte, bakoitza % 50.  

PARTIDA BAKARREKO KANPORAKETAK, ondoen sailkatutako taldearen kantxan jokatzen direnak, bi taldeen artean ordainduko dituzte, bakoitza % 50.
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3.7.5 LAGUNARTEKO partidak 

− Lagunarteko partida batek eta Gipuzkoako selekzioaren partida batek dagokion kategoriako 

parte-hartzeko partida baten eskubide berak izango ditu, eta epaileek zein laguntzaileek 

eskubideen % 100 kobratuko dute.  

− Senior kategorian, probintziako 2. mailako tarifa izango da, nola gizonezko hala 

emakumezkoetan. 

− Kategoria nazionaleko partidetan epaileek % 50 kobratuko dute eta laguntzaileek % 100 

 

Lagunarteko partidetan maila desberdinetako taldeek jokatzen badute, bi kategorietako eskubideen 

batez bestekoa aterako da.  

Lagunarteko partidetarako, denboraldiaurreko partidetarako edo ofizialak ez diren beste edozein 

partidetarako, GSFn eskatu beharko dira epaileak eta laguntzaileak, idatziz, maribel@gisaski.eus 

helbidean, eta gutxienez 5 egun lehenago. Bost egun baino gutxiago geratzen direnean eskatuz gero, 

30 €-ko kanona ordaindu beharko da errendimenduko taldeen kasuan, eta 10€ parte hartzeko 

taldeen kasuan.  

Ateak itxita jokatzen diren partida-entrenamenduek klub eskatzailearen eta GSFren artean itundu 

beharreko eskubideak sortuko dituzte, arbitro hasiberrien prestakuntzarik ez badago behintzat. 

LAGUNARTEKO TXAPELKETAK 

Erakunde antolatzaileak AFEDEGIren programan sartu beharko ditu topaketak 

(www.afedegi.com/baloncesto); horretarako, GSFak erabiltzaile bat eta sartzeko pasahitza emango 

dizkie. 

Lagunarteko torneoetan sortzen diren arbitraje-eskubideak aurreko taulan ezarritakoak izango dira, 

%25 murriztuta. 

Epaile Batzordearekin negoziatu ahal izango dira lehiaketa ez ofizialetarako baldintza bereziak.  

3.7.6 Dietak  

− 12€ 12:30-16:00 artean hasten bada edo 20:30 baino geroago.  

− Lagunarteko partida eta torneoetan dietak ordainduko dira besterik adosten ez bada.  

Ez da dietarik egongo, taldeen borondatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik partida atzeratzen 

denean. 

Dietak ordainduko dira, izendapen-beharrak direla eta, edo etxera joan-etorria egin ezinik, mantenu-

gastuak sortzen direnean. Horrelakoetan, pertsona bakoitzeko 15 euroko dieta ordainduko da. Dieta 

horiek %50ean banatuko dira bi partiden artean. Dieta hori ordaintzeko, arbitroek eta laguntzaileek 

bazkariaren tiketa arbitros@gisaski.eus helbidera bidali beharko dute. 

Arbitro nagusiak uste duenean araudi honetan jasota ez dagoen kasuren batengatik, dietak kobratzea 

justifikatzen duten gastuak sortu direla, idatziz jakinaraziko dio GSFri, eta hark erabakiko du 

ordainduko diren eta, eta, hala badagokio, bere zein erakundek hartuko dituen bere gain.  

 

3.7.7 Epaile-taldearen joan-etorri gastuak 

 

Partida jokatu den herrira epaile taldeko kideek egingo duten joan-etorriko bidaia ondorengo arauei 

lotuko zaie: 

1.- Erabili duten garraiobidearen arabera - trena, autobusa edo norberaren autoa - ordainduko 

zaie joan-etorriko kostua. 

mailto:maribel@gisaski.eus
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2. eta 3. puntuak irailaren 27ko batzarrean tratatuko da. 

  2.- Garraio publikoa erabili beharrik ez badago, bidaiarik ez da ordainduko (bizilekua autobus 

geltoki bat baino gutxiagora baldin badago kiroldegitik, edo autoa eramango duenarekin 

autobus geltoki bat baino gutxiagora gelditzen bada bizilekutik). Partidara edo hitzordura 

joateko garraiobide publikoa erabili behar bada, 3 euroko joan-etorri gastua aurkeztuko da. 

Aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera, kluben batek uste badu gaizki kobratu zaiola 

kontzeptu horretan, erreklamazioa aurkeztu beharko du GSFn, eta “hamabost minutu oinez” 

behar diren edo ez Google Maps erabiliz kalkulatuko da soilik. 

3.- Norberaren autoa erabiliz gero, kilometroko 0, 30 euro ordainduko zaio, joan-etorria 

kontuan hartuta. Partida jokatzen den herri berean bizi bada epailea, ez zaio kilometrajerik 

ordainduko. Horrelakoetan, autoz joaten direnei 3 euro ordainduko zaie joan-etorria. GSFren 

joan-etorrietarako autorik ez duenak ezingo du kilometro gastuak ordaintzeko gasturik 

aurkeztu. 

4.- Auto bakarra erabili dutela ulertuko da. Arbitraje bikoitza baldin bada, bi autotan joan 

daitezke, betiere epaile taldeko kideen bizilekuak joan-etorria egingo den ibilbide berean ez 

badaude. Epaile taldeko kide guztiak ibilbide berean bizi badira, eta elkarrekin egiten ez badute 

joan-etorria, ibilbiderik luzeena egin duen kidearen joan-etorria soilik ordainduko da, non eta 

izendapenak hartara behartu ez dituen. 

5.- Epaile taldekoren batek joan-etorri kontzeptuari dagokion baino kopuru handiagoa ezartzen 

badio, 20 euroko isuna jarriko zaio. 

6.-Donostia barruan jokaleku batetik bestera jarraian joaten bada epaile taldea, 5 euroko 

ordaina emango zaio ibilgailua eramaten duenari, eta gainerakoek ezingo dute kilometroen 

gasturik pasatu. 

3.8 PARTIDAK BERTAN BEHERA UZTEA 

 

Edozein arrazoi dela medio partida bat bertan behera utziko balitz, bi taldeak ados jarri ondoren, 

adierazi egin beharko dute neurketa noiz eta non  jokatuko den, betiere hurrengo hamabost egunen 

barruan. Lehiaketa amaitzeko hamabost egun edo gutxiago geratuz gero, hura amaitu baino lehen 

jokatu beharko da partida, eta GSFri jakinarazi behar zaio. Horrela egiten ez bada, azkenean, 

Lehiaketa Batzordeak berak jarriko ditu partida jokatzeko eguna eta ordua. HORI GUZTIA GSFk 

ERABAKI LEZAKEENAREN BAITAN. 

Probintzia mailako lehiaketa guztiak egutegian adierazitako jardunaldian jokatuko dira nahitaez, 

ezingo da jokalekua egoera txarrean dagoela edo antzeko aitzakiarik erabili partida bertan behera 

uzteko, horiek erabakigarriak ez badira behintzat. Epaileek ahalegin guztiak egingo dituzte partidak 

joka daitezen, eta ikusten dituzten irregulartasun guztiak aktan jasoko dituzte, Lehiaketa Batzordeak 

azter ditzan. 

3.8.1 Ostiral arratsaldean, larunbatean edo igandean PARTIDA BAT BERTAN BEHERA UZTEKO 

PROZEDURA (GSFa itxita) 

Talde batek ostiral arratsaldean, larunbatean edo igandean, partida bat bertan behera utzi behar 

badu bere jokalekuaren egiturazko kalte konponezinak direla eta, bertan behera uzteko eskatu ahal 

izango du GSFaren web-orriaren bidez – Kluben sarbidean, dagokion inprimakia betez. Gainera, 

instalazioaren egiaztagiria eta egiturazko kalte konponezinaren argazkia(k) bidali beharko ditu, 

nahitaez, coordinadorgeneral@gisaski.eus helbide elektronikora, eta etenaldi hori onartzeko edo 

ukatzeko erantzuna jaso arte itxaron beharko du. 

• Eskabidea ezesten bada, klubak mezu elektroniko bat jasoko du, eskabidea ezetsi egin dela 

jakinarazteko. 
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• Eskaera onartuz gero, bertako klubak, bisitariak eta partidarako izendatutako epaileek mezu 

elektroniko bat jasoko dute, partida bertan behera geratu dela jakinarazteko. 

4 LIZENTZIAK 

4.1 LIZENTZIA MOTAK 

Euskal Autonomia Erkidegoko 14-1998 Kirolaren Legeak, ekainaren 11koak, 49. artikuluan jasotzen 

duenaren arabera, FEDERAZIO LIZENTZIAK izango dira Euskadiko Federazioak jaulkitakoak. GFAk 

ematen dituenak ESKOLA LIZENTZIAK izango dira. 

GFAk antolatutako kadete lehiaketetan, eskola-lizentzia ez ezik, federazio-lizentziak ere izapidetzeko 

aukera egongo da (Euskal Ligako taldeak indartzeko). 

4.2 LIZENTZIAK ESKATZEKO EPEAK 

4.2.1 GSFk antolatutako lehiaketetan 

Lehiaketa hasi aurretik: 

IntraFeb programaren bidez lizentzia-eskaerak (gutxienez zortzi jokalari eta gehienez hamabost) 

aurkezteko azken eguna erabiltzen hasi baino gutxienez 5 egun lehenagoko 18:00ak izango da egin 

beharko da. Arau hau ez betetzen ez bada, 30 euroko kuota gehigarria ordaindu beharko da. 

Izena eman ahal izateko, taldeek 4.4 puntuan zehazten diren eskubideak ordaindu beharko dituzte. 

Partidetan soilik 12 lagun inskribatu ahal izango dira aktan eta soilik 12 horiek jokatu ahal izango 

dute.  

4.2.2 GFAk GSFren laguntza teknikoarekin antolatutako lehiaketetan 

Lehiaketa hasi aurretik: 

Foru Aldundiaren programan izena emateko azken eguna 2021eko urriaren 15a izango da, kadete 

errendimendua izan ezik, 2021eko irailaren 17a izango dela. Gutxienez 8 jokalari inskribatu beharko 

dira gutxienez eta 15 gehienez, errendimenduko minietan ezik gehienezkoa 17 izango dela, behar den 

titulua duen entrenatzaile bat eta jokalekuko ordezkari bat gutxienez klub bakoitzeko.  

Partidetan soilik 12 lagun inskribatu ahal izango dira aktan eta soilik 12 horiek jokatu ahal izango 

dute. 

Euskal Ligarako sailkatzen diren taldeek federazio-lizentzia atera beharko dute eta soilik 12 jokalari 

izan ahalko dituzte.  

4.3 ALTAK eta BAJAK 

GSFren Araudi Orokorreko 49. Artikuluaren arabera, talde guztiek 3 jokalari gehiago fitxatu ahal 

izango dituzte lizentzien kupoan gertatzen diren bajak betetzeko, eta 4 izango dira minibasketean eta 

benjaminetan. 

Hori dela eta, talde bakoitzak egoki iritzitako bajak eman ahal izango ditu, baina betiere 

aurreikusitako gutxieneko kopuruari eutsiz, eta bajak betetzeko soilik hiru beste hiru jokalari fitxatu 

ahal izango dira denboraldi horretan, eta 4 izango dira minibasketean eta benjaminetan  

Denboraldi berean soilik jokalari bat aldatu ahal izango da taldez, kategoria bereko edo baxuagoko 

beste talde batera;   horretarako, ezarritako epeen barruan egin beharko da eta jatorrizko taldean 

partida ofizialik jokatu gabe egon behar du denboraldi horretan 

Behin denboraldia hasita, hauek dira altak eta bajak tramitatzeko epeak:  

Federatuak: hurrengo jardunaldiko ostiraleko 12:00ak arte, eta berandu jota fase erregularra 

amaitzeko 4 jardunaldi falta diren arte.  
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Eskolartekoak: 2021eko azaroaren 30 

IntraFeb-en edo Foru Aldundiaren programan dokumentazioa epe barruan tramitatu ez zaion 

jokalariak ezingo du jokatu.  

4.4 LIZENTZIEN ETA KIROL ASEGURUAREN KUOTAK 

Denboraldi honetarako lizentzien izen-ematearen kuotak honako hauek izango dira, Euskadiko 

Federazioak Kirol Aseguruaren zenbatekoa berretsi ondoren: 

LIZENTZIEN KUOTAK  

Lizentzia motak Kir. ase. Lizen. tram. Guztira 
Kontr. 

GSF 
Denb. 20/21 

LFB jokalaria 81,38 24,30 105,68 89,83 195,51 

Urrezko Adecco jokalaria 81,38 24,30 105,68 89,83 195,51 

Zilarrezko Adeco jokalaria 81,38 24,30 105,68 52,83 158,51 

LF2 jokalaria 81,38 24,30 105,68 52,83 158,51 

EBA jokalaria 81,38 24,30 105,68 39,46 145,14 

Giz.1. Mailako jokalaria 81,38 24,30 105,68 16,14 121,82 

Emak. 1. Mailako jokalaria  81,38 24,30 105,68 16,14 121,82 

Giz. 2. Mailako jokalaria  81,38 24,30 105,68 16,14 121,82 

Emak. 2. Mailako jokalaria 81,38 24,30 105,68 16,14 121,82 

Beste lehiaketetako jokalaria 81,38 24,30 105,68 -7 98,68 

Entrenatzailea 81,38 24,30 105,68 -7 98,68 

Ordezkaria 81,38 24,30 105,68 -7 98,68 

Epailea, KATEGORIAREN ARABERA (*) 81,38 24,30 105,68   (*) 

Laguntzailea, KATEGORIAREN ARABERA (*) 81,38 24,30 105,68   (*) 

GKP epailea           

 

Kuota hau ordaintzeko dirua Kutxabank-eko ondorengo IBANean sartu beharko da: ES50 2095 5009 73 

1061453543. Diru-sarreraren ordainagiria GSFn aurkeztu beharko da lizentziak izapidetzeko aurkezten 

direnean.  Altak ematean ere bide bera jarraitu beharko da. 

Oharra: GKP epailearen lizentzia epaile bakoitzari kobratuko zaio bere kontutik, edo bere klubari, klubak 

hori eskatzen badu behintzat.    

4.5 LIZENTZIAK ETA TRIPTIKOA AURKEZTEA PARTIDETAN 

 Partidetan, talde guztiek aurkeztu beharko dute dagokien lizentzia, digitala edo eskolartekoa, taldea 

osatzen duten kide guztiena, eta triptikoa ere bai; lizentzia digitala aurkezten den kasuan ez da 

beharrezkoa triptikoa aurkeztea.  

Lizentzia aurkezten ez bada, partida jokatu ahal izango da nortasuna egiaztatzen duen agiri ofizialen 

bat aurkezten bada.  
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Taldearen triptikoa aurkezten ez bada —lizentzia digitala aurkeztuz gero ez da beharrezkoa izango—,  

zigor arina ezarriko da.  

 

Dokumentazioa paperean edo digitalki (tabletean edo mugikorrean) aurkeztu ahal izango da, baina 

betiere  argi ikusi beharko dira argazkia, zenbakia eta izen-abizenak.  

4.6 GUTXIENEKO ETA GEHIENEKO LIZENTZIA-KOPURUA PARTIDETAN 

Partida batera jokalari- eta entrenatzaile-lizentzia kopuru hauek aurkeztu ahal izngo dira gutxienez 

eta gehienez:  

 

LIZENTZIA-KOPURUA PARTIDETAN  

Kategoria Jok. gutxienez Jok. gehienez Entrenatzailea gutxienez 

Senior, Junior eta Kadeteak 5 12 1 

Infantilak 8 12 1 

Errendimenduko txikiak 8 12 1 

Parte hartzeko txikiak 
8 12 1 

Benjaminak (5X5) 

Benjaminak (3X3) 5 8 1 

Eskolarteko partidak 8 Libre 1 

Parte hartzeko txikien eta benjamin kategorietan, partaideen orrian 12 jokalari baino gehiago 

apuntatzeko baimena eman bada eta talde aurkarik onartu badu, talde batek 12 jokalari baino 

gehiago sartu ahal izango ditu.  

4.7 TEKNIKARIAK (ENTRENATZAILEAK) 

4.7.1 Lizentziak jaulkitzeko baldintzak 

Entrenatzaile batek klub batekin lizentzia izan dezan dagokion titulu eduki behar du.  

Titulu EZ federatiboen kasuan, lizentzia tramitatzean titulu ofizialaren egiaztagiria aurkeztu beharko 

da. 

Entrenatzaile batek bi klubekin izan dezake lizentzia, betiere bi kluben baimena baldin badu eta 

lehiaketa berean parte hartzen ez badute.  

Entrenatzaile batek bi klubekin soilik izan dezake lizentzia.  

4.7.2 Titulazioak  

Titulazio hauek beharko dira ondoko kategorietan entrenatzaile aritzeko: 

● Hastapeneko entrenatzailea: infantilak eta kadeteak 

● GSFko monitorea: Infantilak, kadeteak eta juniorrak 

● I. mailako entrenatzailea: Infantilak, kadeteak, juniorrak eta lurraldeko seniorrak. 

● Saskibaloiko entrenatzailea:: Autonomi arteko senior lehiaketak. 

● II. mailako entrenatzailea: Autonomi arteko senior lehiaketak.. 

● Goi mailako entrenatzailea: Nazio mailako senior lehiaketak. 

 

GSFko Zuzendaritza Batzordeak, kasu berezietan, baimena eman ahalko du, beharrezkoa baino maila 

bat baxuagoko titulua duten entrenatzaileak entrenatzaile lanetan jardun daitezen.  Horretarako, 
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beharrezkoa izango da klubak aldez aurretik idatziz eskaera aurkeztea eta eskatzen den titulua 

lortzeko ikastaroko izen-emate kuota jartzea, hurrena ikastaroa antolatzen denean izena emango 

duela hitz emanda. Hurrengo ikastarora aurkeztu ezean, jarritako dirua galdu egingo du. 

Interesa duen klubak aldez aurretik idatziz eskatuta, GSFk baimena eman ahalko du klub bereko 

beste entrenatzaile batek, behar den titulazioa duenak eta DENBORALDIRAKO LIZENTZIA INDARREAN 

DUENAK, klub bereko beste talde baten partida bat zuzentzeko. 

GSFk antolatzen dituen lehiaketetan, entrenatzaile laguntzailearen lizentziak eman ahal izango zaizkie 

junior eta senior kategorietan, hastapeneko edo GSFko monitore titulua duten pertsonei. Nolanahi ere, 

lizentzia horrek ez du ahalmenik ematen partidetan taldea zuzentzeko.  

4.8 ORDEZKARIAK  

Partida guztietan egon beharko da jokalekuko ordezkari bat, eskolarteko lizentzia edo lizentzia federatua 

duena, eta federazioak emandako lizentziaren bidez edo beste bestelako dokumentu ofizialen baten 

bidez egiaztatu beharko du bere nortasuna. 

Klub bakoitzak jokalekuko ordezkariaren lizentzia bakar bat eduki ahal izango du talde guztietarako 

Etxeko taldeari dagokionez, federazio edo eskolarteko lizentzia daukan edonork bete ahal izango du 

jokalekuko ordezkariaren eginkizuna, betiere beste eginkizunik betetzen ez badu. 

 

4.9 KIROL ASEGURUA 

4.9.1 Larrialdiko osasun-laguntza 

Lehen uneko osasun laguntza jasotzeko, larrialdikoa eta ez alor jakin batekoa, leku hauetara jo beharko 

da:   

● Eskolarteko lizentzia dutenak osasun sistema publikora. 

● Federatu lizentzia dutenak kirol aseguruarekin hitzartutako zentrora edo Osakidetzara 

(Osakidetzako larrialdiei dagokienez, azpimarratu behar da aukera hori lehen uneko 

larrialdietarako dela soilik; hortik aurrerako tratamendua aseguruarekin hitzartutako 

zentroetan egin behar da).  

5 EPAILEAK: ARBITROAK, MAHAIKO LAGUNTZAILEAK 

5.1 IZEN-EMATEA – Epaile-lizentziak eskatzea 

● Lizentzia-eskaera GSFren webgunearen (www.gisaski.eus)  bitartez egingo da, arbitroen lizentzia-

eskaerak atalean.  

Sistemak eskatzaileari bere datuak aurkeztuko dizkio, eta finkoak ezingo ditu aldatu. 

Eskatzaileak behin datuak egiaztatzen dituenean, baietsi egingo ditu  “bidali” klikatuz.  

GSF arduratuko da eskaera hori Euskadiko Saskibaloi Federazioan tramitatzeaz, hala ezartzen 

baitu indarrean dagoen araudiak.  

Prozesua abian jarri ahal izango da 2021-22 denboralditik aurrera (2021eko uztailak 1.  

● GKP epaileak eta mahaiko laguntzaileak GSFn eman behar dute izena, dagokien formularioa 

beteta (www.gisaski.eus).  

Epaileak eta laguntzaileak jokalari, entrenatzaile edo jokalekuko ordezkari ere izan ahalko dira, baina 

ezingo dute epaitu eurek lizentzia duten lehiaketarik, ezta beren klubak jokatzen duen azken faserik 

ere.    

 

http://www.gisaski.eus/
http://www.gisaski.eus/
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5.2 KATEGORIAK ETA LIZENTZIA MOTAK 

Epaileek federazio-lizentzia izango dute, estaltzen dituzten lehiaketak alde batera utzita (eskola-

umeak edo federatuak), salbu eta, nahitaez, federatua edo eskola-lizentzia izan beharko duten, eta 

beren klubarekin federatua edo eskola-lizentzia izan behar duten beste epaile batzuk (ikusi 5.6 

puntua). 

ESFren Araudi Orokorrarekin bat etorriz, arbitroak, mahaiko laguntzaileak eta arbitraje-teknikariak 

honako kategoria hauetan sailkatzen dira: 

− ACB 

−  1. MULTZOA  (LEB, LEB-2, EMAKUMEZKOEN LIGA)  

−  2. MULTZOA (EBA ETA EMAKUMEZKOEN LIGA-2) 

−  3. MULTZOA (GIZONEZKOEN ETA EMAKUMEZKOEN LEHEN MAILA) 

−  4. MULTZOA (GIZONEZKOEN AUTONOMI ARTEKOA ETA BIGARREN MAILAKO EMAKUMEZKOENA) 

−  PROBINTZIAKOA. 

− GKP 

 

Arbitraje-zuzendariak GSFri Gipuzkoako Batzordeko arbitro eta mahai laguntzaileen kategoriak 

proposatuko dizkio, FSFren Zuzendaritza Batzordeak onar ditzan eta lehiaketen hasiera-data jar 

dezan, bai eta ESFk antolatutako lehiaketetara igotzeko proposamenak ere. 

 

5.3 ARBITROAK 

5.3.1 Akta Digitala:  

GSFko zenbait lehiaketatarako akta digitala ezartzea aurreikusita dago (zehazteke), epaileak izango du 

GSFak emandako tableta zaintzeko eta aurkezteko ardura, baita partidaren itxieraren ardura eta akta 

bidaltzeko prozesu automatikoarena ere. 

5.3.2 Arbitroen ordainagiriak 

Epaile nagusiak arbitraje-ordainagiria beteko du. Tokiko taldeak berrikusi eta ontzat eman behar du, 

sinadurarekin. Zenbatekoarekin ados ez badago, epaileak desadostasunaren arrazoia adieraziko du, 

gorabeheren txostenean, dagozkion ondorioetarako. 

5.4 MAHAIKO LAGUNTZAILEA 

Mahai laguntzaileek aktak eta kronometroa eraman beharko dituzte izendatuta dauden partidetara. 

Bi mahaiko laguntzaile izendatzen direnean, markagailu elektronikoa duten eremuetan markagailua 

eta jokoaren denbora eraman beharko dira. 

5.5 ETXEKO TALDEAREN MAHAIKO LAGUNTZAILEA 

Mahaiko laguntzaileak izendatu ahal izango dira, inguruan soilik jardungo direnak, gehienez ere 

herritik 15 km-ra. 

Errendimenduko partidetan, etxeko taldearen ardura izango da pertsona horiek izendatzea, eta parte 

hartzeko infantilen, kadeteen, juniorren eta hirugarren mailako seniorren partidetan, aurrez GSFri 

jakinarazita (jardunaldiaren aurreko asteartea baino lehen eta epaileak izendatzen dituenarekin 

adostuta). 
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Epaile Batzordeak izendatzen duen etxeko taldearen mahaiko laguntzailea, gutxienez GKP titulazioa 

duena, epailetza ordainagirian agertuko da, eta Ohiko Batzar Nagusian agertzen diren zenbatekoak 

jasotzeko eskubidea izango du.  

GSFren ardura izango da laguntzaile horiek izendatzea. 

5.6 GKP – Arbitroak eta Laguntzaileak 

GKP epaile edo laguntzaileak federazioko edo eskolako lizentzia izan beharko du, eta klub bakar bati 

lotuta egongo da, eta klub horrek GFAra aurkeztu ahal izango du dirulaguntzak jasotzeko. Izena 

ematea adierazi beharko du zer klubetan edo ikastetxetan duen lizentzia, eta dagokion taldearen 

triptikoa erantsi beharko du. GKP akordioetan baloratuko da klub bakoitzak gutxieneko 

arbitro/laguntzaile kopuru bat aurkeztea, izena emandako ekipoen kopuruarekiko. 

5.7 ARBITRAJE-DISPONIBLITATEA 

Kasu guztietan, arbitroak eta mahaiko laguntzaileak erabilgarri egon beharko dute ESFren eta GSFren 

jardunaldi bakoitzean. 

5.7.1 Disponibilitatea sartzeko epeak 

 

Jardunaldi bakoitzerako Afedegiren programan disponibilitatea sartzeko epea ASTELEHENEAN 

23:59etan amaituko da. 

Epez kanpo egiten den aldaketa orok, behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, 30 

€-ko kanona ekarriko du. 

5.8 IZENDAPENAK 

Izendapenak ostegunean, 13:00etatik aurrera argitaratuko dira Gipuzkoako Saskibaloi Federazioaren 

webgunean   

Epaileek eta laguntzaileek pasahitz bat izango dute gune horretara sartzeko, eta nahitaez sartu 

beharko dute izendapenak egiaztatzeko. Edozein zalantza edo arazo sortzen bada izendapenak direla-

eta, arduradunarekin jarri behar da harremanetan, designaciones@gisaski.eus helbide elektronikoan.  

 

5.9 DEDIKAZIOAGATIKO KONPENTSAZIOA 

Epaileak eta laguntzaileak: Epaileak: 15€ eta laguntzaileak: 10€ 

Konpentsazio hau jasotzeko, epaileek eta mahaiko laguntzaileek jardunaldi bateko partiden % 70ean 

epaitzeko prest egon beharko dute, eta gutxienez 5 partidatan parte hartu.  

 

5.10 BERTAN BEHERA UTZITAKO PARTIDAK (ARBITRAJE-ORDAINAGIRIA) 

Bertan behera geratzen diren partiden kasuan, epaile-eskubide eta -gastuak honela ordainduko dira: 

1. Talde bat justifikaturik ez agertzea: tokiko taldearen kontura izango dira jokatu gabeko partidaren 

arbitraje-gastuak, eta partida bertan behera uztea eragin duen taldearen kontura hurrena jokatzen 

dena.  

2. Justifikatu gabe ez agertzea: tokiko taldearen kontura izango dira jokatu ez den partidako arbitraje-

gastuak.   

3. Partida hasi baino lehen bertan behera utzitako partidak: 

- Bertan behera utzitako partidaren arbitraje-ordainagiria: etxeko taldeak SOILIK joan-etorriak 

eta dietak ordainduko ditu.   

mailto:designaciones@gisaski.eus
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- Partida berriaren arbitraje-ordainagiria: etxeko taldeak ordainduko du osorik.  

4. Behin hasi ondoren bertan behera utzitako partidak: 

- Bertan behera utzitako partidaren arbitraje-ordainagiria, etxeko taldeak ordainduko du osorik.  

- Partida berriz jokatzen deneko arbitraje-ordainagiria: 

- Epaile-talde bera joaten bada – joan-etorria soilik jasoko luke, eta dietak, halakorik balego. 

- Beste epaile-talde bat joaten bada  – Etxeko taldeak ordainduko du osorik.  

  

6 DIZIPLINA-ARAUBIDEA 

Klubak eta ikastetxeak kirol-diziplina-araubide hauen mendepe egongo dira: Estatutuak, Euskadiko 

eta Gipuzkoa federazioen araudiak, Kirolaren 14/1998 Legea eta 391-2013 Dekretua, ESKOLA 

KIROLEKO LEHIAKETEN DIZIPLINA-ARAUBIDEARI BURUZKOA.  

GSFko epaile bakarrak izango du diziplina-ahalmena. Izendapena urtero egingo da eta ESFko 

batzarraren ardura izango da, GSFko Zuzendaritza Batzordeak proposatuta. 

GSFk 1. puntuan ezarritako araudiez gain, 6.1, 6.2 eta 6.3 puntuetan adierazitako aldaketak aplikatu 

ahal izango ditu. 

GSFren Diziplina Batzordearen jakinarazpenak kirol erakunde bakoitzak eta epaileek emandako posta 

elektroniko baten bidez egingo dira, eta, horretarako, GSFren web aplikazioa erabiliko da. 

 

6.1 Partida batera ez agertzea 

Araudietan aurreikusitako kasuetan ez ezik, talde batek galdu egingo du partida, baldin eta: 

Partida hasteko ordutik hamabost minutura taldea ez bada aurkezten inolako arrazoirik gabe edo 

ezin baditu 5 jokalari aurkeztu. Lizentziarik gabe edo nortasuna egiaztatzeko inolako agiririk 

aurkeztea, ez aurkeztearen pareko dira. 

6.2 KATEGORIAK: Seniorrak eta Juniorrak, Kadeteak eta Infantilak, ERRENDIMENDUA 

JOKALARIEK, ENTRENATZAILEEK, ORDEZKARIEK, ZUZENDARITZAKO KIDEEK urratutako arauak 

Urratze oso larriak (36. art. 1. paragrafoa): 150-1.500 euroko isuna. 

Urratze larriak (37. art. 1. paragrafoa): 60-150 euroko isuna. 

Urratze arinak (38. art. 1. paragrafoa): 60 euro arteko isuna. 

Entrenatzaile bat partida batera agertzen ez bada, 30 euroko isuna ezarriko da. (44-2 E) 

 

KLUBEK egindako arau-urratzeak 

Urratze oso larriak (42. art. 1. paragrafoa): 150-1.500 euroko isuna. 

Urratze larriak (44.1. eta 44.2. art.,  1. paragrafoa): 30-150 euroko isuna. 

Talde bat erretiratzea: gutxieneko isuna 150€ (K.A.ko 47. artikulua) eta izena emateko kuota 

galduko da.  

Triptikoa aurkezten ez bada, 30 euroko zigorra ezarriko da (45-C art.) 

Partida baten emaitza GSFren webgunean sartzen ez bada, 10 euroko zigorra ezarriko da. 

Partida baten akta GSFren webgunean sartzen ez bada, 10 euroko zigorra ezarriko da. 

Zuritu gabeko ez-agertzeak gutxienez 150 eurorekin zigortuko dira. 
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Arau urraketatzat HARTUKO DA jokalariak bere zenbakia aurrealdean ez eramatea. (45-C) 

EPAILEEK eta LAGUNTZAILEEK egindako arau-urratzeak 

Urratze larriak (40 art.), E atala:  Partida batera inolako arrazoirik gabe agertzen ez den lehen 

aldia partida horren epaile eskubideen hiru halako isunarekin zigortuko da. Inolako 

justifikaziorik jasotzen ez bada idatziz astebeteko epean, ez-agertzea izan denetik kontatzen 

hasita, justifikatu gabetzat hartuko da.  

Urratze arinak (41. art.): Ohartarazi egingo zaie edo epailetza eskubideen % 25 kenduko zaie 

hilabete    batez.  

Partida baten emaitza GSFren webgunean sartzen ez bada, 10 euroko zigorra ezarriko da. 

Partida baten akta GSFren webgunean sartzen ez bada, 10 euroko zigorra ezarriko da. 

Partida baten joan-etorrien eta/edo dieten zenbatekoa GSFren webgunean sartzen ez bada, 10 

euroko zigorra ezarriko da. 

 

6.3 KATEGORIAK: juniorrak, kadeteak,  PARTE-HARTZEKO infantilak eta errendimenduko txikiak 

JOKALARIEK, ENTRENATZAILEEK, ORDEZKARIEK, ZUZENDARITZAKO KIDEEK urratutako arauak  

Urratze oso larriak (36. art. 1. paragrafoa): 30-150 euroko isuna. 

Urratze larriak (37. art. 1. paragrafoa): 15-30 euroko isuna. 

Urratze arinak (38. art. 1. paragrafoa): 15 euro arteko isuna. 

Entrenatzaile bat partida batera agertzen ez bada, 15 euroko isuna ezarriko da. (44-2 E) 

KLUBEK egindako arau-urratzeak 

Urratze oso larriak (42. art. 1. paragrafoa): 30-150 euroko isuna. 

Urratze larriak (44.1. eta 44.2. art.,  1. paragrafoa): 15-30 euroko isuna. 

Talde bat erretiratzea: gutxieneko isuna 75€ (K.A.ko 47. artikulua) 

         Triptikoa aurkezten ez bada, 6 euroko zigorra ezarriko da (45-C art.) 

Partida baten emaitza GSFren webgunean sartzen ez bada, 5 euroko zigorra ezarriko da. 

Zuritu gabeko ez-agertzeak gutxienez 30 eurorekin zigortuko dira. 

EZ da arau-urratzetzat hartuko da jokalariak kamisetaren aurrean zenbakirik ez eramatea. 

          

EPAILEEK eta LAGUNTZAILEEK egindako arau-urratzeak 

Urratze larriak (40 art.), E atala:  Partida batera inolako arrazoirik gabe agertzen ez den lehen 

aldia partida horren epaile eskubideen hiru halako isunarekin zigortuko da. Inolako 

justifikaziorik jasotzen ez bada idatziz astebeteko epean, ez-agertzea izan denetik kontatzen 

hasita, justifikatu gabetzat hartuko da.  

Urratze arinak (41. art.): Ohartarazi egingo zaie edo epailetza eskubideen % 25 kenduko zaie 

hilabete    batez.  

Partida baten emaitza GSFren webgunean sartzen ez bada, 5 euroko zigorra ezarriko da. 

Partida baten akta GSFren webgunean sartzen ez bada, 5 euroko zigorra ezarriko da. 

Partida baten joan-etorrien eta/edo dieten zenbatekoa GSFren webgunean sartzen ez bada, 5 

euroko zigorra ezarriko da. 
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6.4  KATEGORIAK: PARTE HARTZEKO txikiak eta benjaminak 

Partida batera agertzen ez bada inolako justifikaziorik gabe, partida galdutzat emango da 20-EA 

emaitzarekin, puntu bat kenduko zaio sailkapenean eta 30 euroko isuna ezarriko da. 

6.5 FEDERAZIO ESTAMENTUEN HARMONIARI ERASO EGITEN DIOTEN EKINTZAK 

Klubei gogorarazten zaie harmonia errespetatu beharra dagoela, bai federazio antolaketan, bai 

gainerako klubetan edo beste kirol-erakunde batzuetan, eta ezin izango dute harmonia horri eraso 

egiten  dioten ekintza edo adierazpenik egin. Ondorio horietarako, ekintza halakotzat joko da 

jokalariengana jotzea lehiaketa ofizialak martxan direnean, aldez aurretik haien kluba jakinaren 

gainean jarri gabe, etorkizunean jokalari horiek fitxatze aldera.  

Hori ez betetzea oso hutsegite larritzat joko da, eta 30 eta 150 euro arteko isuna jarriko da parte 

hartzean eta 150 eta 1.500 euro arteko isuna errendimenduan. Zigor ekonomikoaz gain, GSFk egoki 

irizten dion kirol zigorra ezarriko du.  

 

7 EUSKADIKO ETA NAFARROAKO LURRALDE SELEKZIOEN TXAPELKETA 

Gipuzkoako selekzioen entrenamendu- eta lehiaketa-plangintza 2019-20 denboraldirako. 

 

JUNIOR GIZONEZKOAK ETA EMAKUMEZKOAK 

Lurralde-selekzioen Euskadi-Nafarroako Txapelketa: 

-  Lehiaren egunak: 2021eko abenduaren 26 eta 27  

- Lekua: BIZKAIA 

Entrenamenduak: abenduaren 12, 19, 20, 22, 23 eta 24 

TXAPELKETA  

 

KADETE GIZONEZKOAK ETA EMAKUMEZKOAK 

Lurralde-selekzioen Euskadi-Nafarroako Txapelketa: 

 

-  Lehiaren egunak: 2021eko urriaren 30 eta 31 

- Lekua: NAFARROA 

Entrenamenduak igande arratsaldetan: irailaren 19 eta 26; urriaren 3, 10, 12, 17 eta 24 

 

INFANTIL GIZONEZKOAK ETA EMAKUMEZKOAK 

Lurralde-selekzioen Euskadi-Nafarroako Txapelketa: 

-  Lehiaren egunak: 2021eko urriaren 31 eta azaroaren 1 

-  Lekua: GIPUZKOA 

Entrenamenduak igande arratsaldeetan: irailaren 19 eta 26; urriaren 3, 10, 12, 17 eta 24 

 

MINIBASKET  GIZONEZKOAK ETA EMAKUMEZKOAK 

Lurralde-selekzioen Euskadi-Nafarroako Txapelketa: 

-  Lehiaren egunak: 2021eko abenduaren 29 eta 30 
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-  Lekua: ARABA 

Entrenamenduak igande arratsaldeetan: azaroaren 14, 21 y 28; abenduaren 5, 8,12,19, 26 eta 28 

 

8 ARAUDIA  

ARAUDIAK 

Kategoria Araudia 

Seniorrak Saskibaloiko arau ofizialak (FIBA) 

Juniorrak Saskibaloiko arau ofizialak (FIBA) 

Kadeteak Saskibaloiko arau ofizialak (FIBA) 

Infantilak Pasarela 

Minia Mini 

Benjaminak (5x5) Mini 

Benjaminak (3x3) (Ikusi beherago) 

GSFk eta GFAk antolaturiko lehiaketak arautzeko goian adierazitako araudi ofizialak erabiliko dira, ondoko gai 

zehatzetan izan ezik:  

 

8.1 SASKIBALOIKO ARAUDI OFIZIALAK  

8.1.1 24 segundoen gailua: 

Nahitaez erabili beharko da:  

•   Emakumezko eta gizonezko seniorren lehen mailan, bi laguntzaile joaten badira eta 24 

segundoen gailua baldin badago. Gailurik ez badago, behin 16 segundo iragotzen direnean, 

azken 8 segundoak ozen kontatuko ditu kronometroaz arduratzen den laguntzaileak. Auxiliar 

bakarra bertaratzen bada, ez dira 8 segundoak ozen kontatuko. 

 

• Lauko finaletan, JOKALEKU bakar batean, kategoria hauetan:  

- ERRENDIMENDUKO junior eta kadeteetan  

- 24 segundoen arauarekin jokatzen den lehiaketetara igotzeko eskubidea ematen 

duten lehiaketen faseetan (finalerdi eta finalak). 

• ERRENDIMENDUKO junior eta kadeteen FINALETAN 

• Gipuzkoako euskal Ligaren Kopan  

 

8.1.2 8/24 segundoen araua  

8 segundoen araua erabiliko da defentsa-eremua pasatzeko.  

24 segundoen araua aplikatu da 24 segundoen erlojurik gabe jokatzen diren lehiaketa guzietan.  

Epaileak ikusten badu baloia duen taldea iristen ari dela 24 segundoen balizko jabetzara, eskuekin 8 

adieraziko du eta ozen kontatuko ditu 8 segundoak, eta denbora hori igaro baino lehen jaurti egin 

beharko da. Jaurtiketarik egiten ez bada, arau-urratzea izango da eta baloia talde aurkariarentzat 

izango da.  

8.2 PASARELA ARAUDIA 

8.2.1 Joko-denbora 
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Partidak 20 minutuko bi zati izango ditu, eta zati batetik bestera 10 minutuko atsedenaldia egingo 

da. Zati bakoitzak 10 minutuko bi laurden izango ditu, eta batetik bestera bi minutuko 

atsedenaldia.  

8.2.2  Jokalariak 

Talde bakoitzak 8-12 jokalari izango ditu.  

Aktan agertzen diren jokalariek lehen 3 laurdenetatik gutxienez 1ean parte hartu beharko dute.  

Kantxan dauden jokalariak entrenatzaileak emandako boskotearekin bat ez badatoz, eta akatsaz 

laurdena hasi ondoren konturatuz gero (garrantzitsua da, bera, aurrez ondo egiaztatzea gerora 

izan daitezkeen arazoei aurrea hartzeko), entrenatzailea falta teknikoarekin zigortuko da, akatsa 

aurkitzen den unean. Behar ez bezala jokatzen duen jokalaria ordezkatu egin beharko da, eta 

laurden hori bi jokalariek jokatu zain balute bezala hartuko da.  

8.2.3 Jokalari-zerrendak eta aldaketak 

 

1. Lehenengo hiru laurdenetan, partidako aktan agertzen diren jokalarietako bakoitzak gutxienez 

10 minutuko laurden bat jokatu beharko du, eta gehienez bi laurden. Arau hau urratzen duen 

taldeak 20-0ko emaitzarekin galduko du. Arau urratzea bi taldeek egiten badute, emaitza 

baliozkoa izango da.     

2. Jokalari bakoitzak lehen hiru laurdenetan laurden oso bat egon beharko du ordezkoen aulkian; 

laurden osoa da laurdena hasten denetik amaitzen denera bitarteko denbora guztia, 

SALBUESPENIK GABE.  

3. Lehenengo hiru laurdenetan ezingo da aldaketarik egin, non eta min harturiko, kanporaturiko 

edo bosgarren falta eginiko jokalari bat aldatu behar ez den.  

4. Kasu horietan, jokalariak laurden bat osorik jokatu duela ulertuko da, nahiz eta denbora 

gutxiago jokatu. 

5. Lehenengo hiru laurdenetan, talde bateko jokalari bat edo batzuk kanporatzen edo 

deskalifikatzen badituzte edo partida bertan behera utzi behar badute lesioagatik edo beste 

edozein arrazoirengatik, ordeztu egin beharko dira, kantxan beti 5 jokalari egon daitezen. Hori 

dela eta, 1. puntua betetzen ez bada, partida irabaziz gero, neurketa galdutzat emango zaio 

talde arau-hausleari, 20-0ko emaitzarekin, nahiz eta partida amaitu arte jokatuko den. 

8.2.4 Hutsarteak 

Lehen zatiko edozein unetan (1. eta 2. laurdenak) bi hutsarte eskatu daitezke; bigarren zatiko 

edozein unetan berriz  (3. eta 4. laurdenak) hiru hutsarte eskatu daitezke eta luzapeneko zati 

bakoitzean bana.  

 

8.2.5 Defentsak 

Murrizketarik gabe 

8.2.6 Infantil handi eta txikiak 

1. Zonako defentsarik ezingo da egin, eta arauz kontrako defentsatzat hartuko da jokalari bat 5 

segundo baino gehiago eremu murriztuan (zona) egoten bada defentsan ari den jokalaria han 

egon gabe. 

2. Arauz kontrako defentsa bat jaurtiketa librerekin eta baloi jabetzarekin zigortuko da (aktan 

jasoko da, hartarako prestaturiko lekuan. Falta teknikoa EZ dira metagarriak). 

3. Erlojua gerarazi gabe jokatu da, kasu hauetan izan ezik: 
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● Hutsarteak. 

● Jaurtiketa libreak. 

● Laurden bakoitzeko bi minutuak, eta luzapen guztiak, halakorik egongo balitz.  

● Epaileak egoki iritzitako kasu guztietan.  

4. Kategoria hauetako partaidetza-lehiaketetan, Aldundian izena eman duten 9 jokalari edo 

gutxiagoko taldeei 6 edo 7 jokalarirekin lehiatzeko aukera emango zaie. Kasu horretan, 

partidaren aktan inskribatutako jokalari bakoitzak gutxienez bi laurden jokatu beharko ditu 

lehenengo hiru laurdenetan.  

5. Talde batek 50 punturen aldea lortzen badu, partida jokatzen jarraituko da, baina aktan ez dira 

jasoko handik aurrera bi taldeek lorturiko saskiratzeak, bai ordea faltak, hutsarteak eta partida 

jokatzen duten jokalarien izenak. Akta amaitzean, 50 punturen aldea zegoen uneko emaitzak 

jasoko da. 

8.3 MINI ARAUDIA 

8.3.1 Jokalekua 

Jokalekuaren neurriak, 28x15; 26x14; 24x13, FIBAk onartutako neurrietara egokitu beharko dira, eta 

horrela markatu beharko dira. Taulak 120cm x 90cm-koak. Tauletako ertzek eta angeluek behar 

bezala babestuta egon beharko dute kautxu edo antzeko materialarekin. 

8.3.2 Joko-denbora 

Partidak bi zati izango ditu, eta zati bakoitzak hiru aldi. Aldi bakoitza 7 minutukoa izango da. Lehen sei 

minutuetan erlojua geratu gabe jokatuko da eta azken minutuan erlojua geldiaraziz, azken 

laurdenean izan ezik, lehen 5 minutuak erlojua gelditu gabe jokatuko dira eta azken  2 minutuak 

erlojua geldiaraziz.  

Luzapenetan, lehen 3 minutuak erlojua gelditu gabe jokatuko dira eta azken  2 minutuak erlojua 

geldiaraziz.  

Laurdenen artean minutu bateko atsedenaldia egongo da. .  

Lehenengo zatiaren eta bigarrenaren artean 5 minutuko atsedenaldia egingo da. 

Jaurtiketa libreak eta hutsarteak daudenean, beti geldiaraziko da erlojua.  

Epaileek zainduko dute joko denbora (ezohiko egoerak betiere). 

Epaileak ez du baloia ukituko alboko eta hondoko marrako sakeetan, falta, aldaketa edo hutsarteetan 

izan      ezik.  

 

8.3.3 Jokalariak 

Talde bakoitzak 8-12 jokalari izango ditu. Talde bat jokalari gutxiagorekin joaten bada partida batera 

eta partida irabazten badu, 20-0 edo 0-20 galdutzat emango zaio, etxekoa edo kanpokoa denaren 

arabera.  

Taldeak 5, 6 edo 7 jokalarirekin  aurkezten badira, beti jokatu egin behar da partida eta arbitroak 

aktaren atzealdean jasoko du gorabehera hori.  

Aktak inskribatuta dauden jokalari guztiek jokatu beharko dute gutxienez 5 aldietako bitan.  

Entrenatzaileak boskotea baieztatuko dio mahaiari aldi bakoitzaren hasieran. Kantxan dauden 

jokalariak entrenatzaileak emandako boskotearekin bat ez badatoz, eta akatsaz laurdena hasi 

ondoren konturatuz gero (garrantzitsua da, bera, aurrez ondo egiaztatzea gerora izan daitezkeen 

arazoei aurrea hartzeko), entrenatzailea falta teknikoarekin zigortuko da, akatsa aurkitzen den unean. 

Behar ez bezala jokatzen duen jokalaria ordezkatu egin beharko da, eta laurden hori bi jokalariek 

jokatu zain balute bezala hartuko da.  
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Jokalari bakoitzak lehen hiru laurdenetan laurden oso bat egon beharko du ordezkoen aulkian; 

laurden osoa da laurdena hasten denetik amaitzen denera bitarteko denbora guztia, SALBUESPENIK 

GABE. 

8.3.4 Jokalari-zerrendak eta aldaketak 

Lehenengo 5 aldietan, jokalarietako bakoitzak gutxienez bi osorik jokatu beharko ditu; aldi osoa da 

hasten denetik amaitzen denera bitarteko denbora guztia, kasu hauetan izan ezik: 

● Jokalari batek min hartu duelako amaitzen ez badu, osorik jokatu balu bezala hartuko da.  

● Jokalari batek aldi bat amaitzen ez badu kanporatua izan delako edo bost falta egin 

dituelako, bere partaidetza baliozkotzat joko da nahiz eta bi aldiz osorik ez jokatu.  

●  Min harturiko edo kanporatuko jokalariaren ordez sartzen den jokalariari ere aldi hori 

osorik jokatu balu bezala hartuko zaio.  

Min hartu duen jokalariak bost laurdenetatik lehen lauretan jokatu ez badu, eta errekuperatu bada, 

seigarrenean jokatu ahal izango du.  

Lehenengo 5 aldietan ezingo da aldaketarik egin, kasu hauetan izan ezik:  

● Lesionatutako jokalari bat aldatu. 

● Kanporatutako jokalari bat aldatu. 

● Bost falta egin dituen jokalari bat ordeztu.  

Jokalari batek aldi batean parte hartu duela kontsideratuko da nahiz eta denbora-zati txiki batean 

pñarte hartu.  

Jokalari bakoitzak lehen bost laurdenetan bi laurden oso egon beharko du ordezkoen aulkian; laurden 

osoa da laurdena hasten denetik amaitzen denera bitarteko denbora guztia; salbuespena izango da 

taldeak 8 jokalari soilik inskribatzen baditu aktan; kasu horretan jokalari batek lehen bost aldietako 

lau jokatu ahal izango ditu.  

Lehenengo bost aldietan, talde bateko jokalari bat edo batzuk kanporatzen edo deskalifikatzen 

badituzte edo partida bertan behera utzi behar badute lesioagatik edo beste edozein arrazoirengatik, 

ordeztu egin beharko dira, kantxan beti 5 jokalari egon daitezen. Hori dela eta, 1. puntua betetzen ez 

bada, partida irabaziz gero, neurketa galdutzat emango zaio talde arau-hausleari, 20-0ko 

emaitzarekin, nahiz eta partida amaitu arte jokatuko den, non eta lesioa larria ez den. Hala izanez 

gero, epaileak egiaztatu beharko du  kantxan bertan, aktan jasoko du eta hurrengo astelehenean 

Federazioan aurkeztuko du Larrialdiko Partea.  

Jokalari-zerrendaren araua urratzen duen taldeari partida galdutzat emango zaio 20-0ko 

emaitzarekin. Bi taldeek urratzen badute arau hau emaitza baliozkoa izango da.  

Seigarren laurdenean aldaketak egin ahal izango dira, betiere baloia jokoan ez badago epaileak 

txilibitua jo duelako.  

Epaileak aldaketa bat egiteko baimena ematen duen unean, erlojua gelditu egingo da. Hutsarte 

batean ere egin daitezke aldaketak.  

8.3.5 Hutsarteak 

Lehen zatiko edozein unetan (1. eta 2. laurdenak) hutsarte bana eskatu ahal izango dute bi taldeek, 

bina hutsarte bigarren zatian eta luzapen bakoitzean bana. 

Erregistratu bai baina erabili gabeko hutsarteak ezingo dira bigarren zatian edo luzapenean eskatu.  

Saskiratzea jasotzen duen taldeak hutsartea eskatu ahal izango du.  

8.3.6  Defentsak 



 

[30] 

 

Zonakako defentsa oro legez kanpokotzat joko da, nola kantxa erdian hala osoan, eta defentsa 

ilegaltzat hartuko da jokalari bat eremu murriztuan (zona) 5 segundo baino gehiago egotea 

defendatzen den jokalaria han ez badago.  

Legez kanpoko defentsa egitea jaurtiketa libre batekin eta baloi-jabetzarekin zigortuko da (aktan 

jasoko da horretarako dagoen gunean). Urraketa hau behin eta berriz egiteak EZ dakar falta 

teknikorik.   

Banakako defentsa eta presioa egin ahal izango dira kantxa guztian.  

8.3.7 Jaurtiketa libreak 

Bi jaurtiketa libre egingo dira taldeak 4. falta gainditzen duenean laurden bakoitzean; horrek esan 

nahi du laurden bakoitzean hutsetik kontatzen hasiko direla faltak. Seigarren aldikoak soilik izango 

dira metagarrik luzapenerako.  

8.3.8  3 puntuen marra 

Hiru puntuen marra ezarriko da; finalerdietarako Euskadiko eta Espainiako txapelketetan erabiltzen 

duten lerroa ezarriko da (8x4 laukizuzena). 

8.3.9 Baloia 

Baloi ofiziala marka homologatu batekoa izango da.  

8.3.10 Partida amaiera 

Partida bat jokatzean, talde batek 50 punturen aldea lortzen badu, partida amaitutzat emango da, eta 

akta ofizialean une horretako emaitza jasoko da. Partida jokatzen jarraitu egingo da, eta aktan jasoko 

dira gorabehera guztiak (hutsarteak, aldaketak, faltak…), puntuak izan ezik.  

8.3.11 Parte hartzeko txikiak 

1.   Zonakako defentsak legez kanpokotzat joko da, nola kantxa erdian hala osoan, eta hala egiten 

duen taldearen entrenatzaileari falta tekniko bat ezarriko zaio, aldez aurretik kargu hartuta.  

2. Bi entrenatzaileak aurrez ados jartzen badira— partida hasi aurretik jasoko da aktan—, emaitza 

baliozkoa izango da nahiz eta talde batek 8 jokalari baino gutxiagorekin jokatu.  

3. Emaitza baliozkoa izango da -ez da beharrezkoa aurkako taldearen adostasuna- baldin eta 

taldeak hamar jokalari baino gutxiago baditu izena emanda Diputazioan, eta neurketara 

gutxienez sei jokalarirekin agertzen bada (epaileak aktaren atzealdean jaso beharko du 

xehetasun hori eta ez dira onartuko kontu hori bera jasotzen duten ondorengo idatziak). 

Horrelakoetan, partidako aktan izena emandako jokalari bakoitzak lehenbiziko hiru aldietatik bi 

jokatu beharko ditu, lesio edo kanporatzerik ezean behintzat. Atal hau ez da aplikatuko 

Gipuzkoako Txapelketaren Azken Fasean. 

4. Jokalari-zerrendaren araua urratzeagatik ez da zigorrik jarriko, 2. eta 3.puntuetan adierazitako 

kasuetan.  

5. Markagailuan berdinduta daudela bukatzen bada partida, taldeek erabaki beharko dute zer 

egin: behin betikotzat jo berdinketa eta puntu bana banatu ala luzapenak jokatu, harik eta 

bietakoren batek irabazi arte, Gipuzkoako lehiaketaren sailkapen-fasean eta amaiera-fasean 

izan ezik. 

8.4 BENJAMIN ARAUDIA 5X5 

Mini-ren erregelamendu bera, honako kasu hauetan izan ezik: 

Tiro libreak tiro libreen zirkuluerdiko lerro etenetik jaurtiko dira. Lerro hori markatuta ez badago, 

lehiaketaren ardura duen kluba arduratuko da markatzeaz. 

Laugarren faltatik aurrera, ez da aplikatuko tiro libreak jaurtitzeko araua. 
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Tanteoa eta partidaren kronometroa jendeak eta parte-hartzaileek ikusteko moduko tresna 

elektronikoekin eraman ahal izango dira. Kasu horretan, partidaren amaieran, epaileak akta idatziko 

du, eta azken emaitza jasoko du. 

8.5 BENJAMIN ARAUDIA 3X3 

Benjamin kategorian multzokako sisteman jokatuko da, eskualde bakoitzeko kiroldegien egutegiaren 

arabera.  

8.5.1 Jokalariak 

Taldeek gutxienez 5 jokalari eta gehienez 8 izango dituzte. Partidak jokatzeko gutxienez 3 jokalari 

egon beharko dira.  

8.5.2 Jokatzeko modua 

 3x3 kantxa erdian. Kantxan hiru jokalari. 

8.5.3 Partidaren iraupena 

Partidek 16 minutuko bi zati izango dituzte, batetik bestera 5 minutuko atsedenaldiarekin. 16 

minutuko zati bakoitzak 8 minutuko bi zati izango ditu, eta tartean 2 minutuko atsedenaldia. Ohar-

hartzaileak zainduko du denbora, erlojua gerarazi gabe, kasu hauetan izan ezik: 

• Zati bat amaitzen denean. 

• Hutsarte bat. 

• Jokalari batek bosgarren falta bat edo kanporatzeko moduko falta bat egiten duenean. 

• Jokalari bat min hartuta dagoenean. 

• Aldaketa bat egiten denean 

• Jaurtiketa libreak daudenean. 

8.5.4 Defentsa 

Talde guztiek soilik banakako defentsa erabiliko dute. 

8.5.5  Aldaketak  

Lehenengo hiru laurdenetan, partidako aktan agertzen diren jokalarietako bakoitzak gutxienez 8 

minutuko laurden bat jokatu beharko du. Lehenengo hiru laurdenetan ezingo da aldaketarik egin, 

non eta min harturiko, kanporaturiko edo bosgarren falta eginiko jokalari bat aldatu behar ez den. 

Kasu horietan, jokalariak laurden bat osorik jokatu duela ulertuko da, nahiz eta denbora gutxiago 

jokatu. Laugarren laurdenean aldaketak egin ahal izango dira, betiere jokoa geldirik dagoenean.  

8.6 Benjamin araudia 5x5 

Tiro libreak zirkuluerdiko lerro etenetik jaurtiko dira. Lerro hori markatuta ez badago, lehiaketaren 

ardura duen klubak markatuko du. 

Ez da aplikatuko jaurtiketa libreen araua, laugarren faltatik aurrera. 

Partidaren tanteoa eta kronometroa eraman ahal izango da, ikusleei eta parte-hartzaileei ikusteko 

moduko tresna elektronikoekin. Kasu horretan, partidaren amaieran, arbitroak akta idatziko du, eta 

azken emaitza jasoko du. 

  

9 XEDAPEN GEHIGARRIAK (Lehiaketa guztietarako) 

9.1 SARE SOZIALAK  
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1. Klubek beti eduki behar dute jokamolde egokia zaleekiko komunikazioan, kanal ofizialen bidez, bai 

webgune ofizialean, bai sare sozialetan, bai harreman publikoko beste edozein kanaletan. 

2. Desegokitzat joko da deskalifikazioak jasotzen dituen edozein iruzkin, edo beste klub, erakunde edo 

pertsona batekiko bortizkeria edo gorrotoa sustatu ahal izatea, eta, ondorioz, dagokion diziplina-

araudia bete beharko da. 

4. GSFk webgunean  edo lehiaketakoan, ligako jokalarien webguneetarako, blogetarako edo profil 

publikoetarako estekak erabili ahal izango ditu, bai eta horiek argitaratutako iruzkinak edo 

artxiboak ere. 

5. Klubeko jokalariek, entrenatzaileek eta langileek beren webguneetan, blogetan, profilen edo 

gizarte-sareetan egindako iruzkinak komunikazioari buruzko abat bezala hartuko dira, eta, beraz, 

Diziplina Batzordeak zehapen bat ere ezar dezake.    

 

10  ERANSKINAK 

Gainera, eranskin modura honako agiri hauek erantsi dira: 

10.1 JOKO-SISTEMAK 

GSFk eta GFAk antolatzen dituzten lehiaketetako joko-sistemak, zehazki talde-kopurua ezagutzen 

denean, eta, beraz, joko-sistema zehaztu daitekeen kasuak.  

10.2 KANONEN LABURPEN-TAULA 

Kanonen laburpen-taula 

Plazari uko egitea ekainaren 30etik aurrera 150 

Jardunaldia aldatzea epez kanpo 30 € senior eta errendimenduan 

  10 € parte-hartze txikien errendimenduan 

Partidak atzeratzea (GSFk aurrez baimena emanda) 
60 € errendimenduan eta 30 € parte-

hartzean 

Hileko arbitraje-gastuak ez ordaintzea  40 € 

Lagunarteko partidetarako arbitraje-eskaera 5 egun 

baino gutxiago falta direnean 

30 € errendimenduan eta 10 € parte-

hartzean 

Lizentziak tramitatzea denboraldi hasieran 5 egun 

baino gutxiago falta direnean edo erabiltzean 
30 € 

Disponibilitatea aldatzea epez kanpo 30 € 

Etxeko taldeak ez du bete arbitro-taldeari aldagelarik 

eta dutxarik ez dagoela jakinaraztea 
20 € 

 

11  EUSKADIKO ESKOLARTEKO JOKOAK 

Kategoria hauetako txapeldunak sailkatuko dira Euskadiko Eskolarteko Jokoetarako:  

·        Errendimenduko infantilak 

·        Parte hartzeko infantil HAUNDIak  

·        Errendimenduko txikiak 

  


