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4.- ZIRKULARRA 

2020-21 DENBORALDIA 

 
GAIA:  2020-21-20 DENBORALDIRAKO IZENA EMATEKO EPEA  

NORENTZAT: Lehiaketa probintzialean taldeak dituzten elkarteak eta ikastetxeak *2020-21  denboraldia* 

 

1.- TALDEEN IZEN-EMATEA 

 

  

(A) Taldeak dituzten klubek, beraien taldeak https://intrafeb.feb.es/oficinawebclub webguneko “Oficina web de Clubes” 

plataformatik eman behar dute izena. Bertan klubak duen erabiltzailea eta pasahitza sartu beharko dute  

 

(B) multzoko taldeek izena emateko, ERRENDIMENDUZKO Kadeteak,  Infantilak eta Mini  mutilak eta neskak, infantil 

Haundi eta Txiki eta partaidetzako kadeteek, izen ematea Diputazioaren aplikazio informatikoaren bitartez egin beharko 

dute.  Diputazioak jakinarazi digunez, programa irailaren 1etik aurrera, erabilgarri egongo da.  

Klub eta ikastetxe guztiei, GSFko “Bases de Competición” 2.4.1 artikuloan azaltzen dena gogoratu nahi dizuegu:  

“Talde partaide guztiak, bai eskolarteko lehiaketetakoak bai federazio lizentzia behar den lehiaketetakoak, Eusko Jaurlaritzan 

erregistratuta dagoen eta Gipuzkoako Saskibaloi Federazioko kide den kirol klub edo kirol talde batean izena emanda egongo 

dira, 2010eko ekainaren 22ko Dekretu berriak ezartzen duenaren arabera.” 

 

Klub Fitxaren datuak (derrigorrezkoak), GSFaren web orrian sartu behar dira, Klubak sarbidean – Klubaren datuak: 

Klubaren, lehendakariaren eta idazakariaren datuak bete edota berrikusi. 

 

Epez kanpo iristen diren edo atal guztiak beteta ez dituzten izen-emateak ez dira onartuko.  

 

GSFn IZENA EMATEKO KUOTA 

 

Kuota horietan 2019-20 denboraldiko tarifekiko %15eko beherapena jasotzen da. 

 

Kuota hori Kutxabankeko 2095 5009 73 1061453543 kontu korrontean ordaindu beharko da, edozein sukurtsaletan; % 50 

inskripzioa egiteko unean sartu beharko da, eta gainerakoa urtarrileko lehen 10 egunetan. Dirua sartu duen kluba zein 

den adierazi beharko da, eta taldeak inskribatzeko unean maribel@gisaski.eus  helbidera nahitaez bidali beharko den 

kopia bat eskatuko da.  

 

2020ko ekainaren 30ean Federazioarekin zorrak dauzkaten kluben izen-ematerik ez da onartuko.  

 

CATEGORIA CUOTA F.G.B. 

Seniorrak 298 euros  

Parte-hartzeko juniorrak  51 euros 

Parte-hartzeko kadeteak  51 euros 

Errendimenduko infantilak 94 euros 

Parte-hartzeko infantilak 51 euros 

Errendimenduko Miniak 29 euros 

 

Donostian, 2020ko abuztuaren 14an.  

(A) 

• Gizonezko seniorrak 3. maila Taldeen webgunean izena emateko epearen amaiera 

2020ko irailaren 15a  

Zozteka: 2020-09-28 19:00tan 
• Emakumezko seniorrak 

• Parte hartzeko juniorrak 

(B) 

• Errendimenduko infantilak eta kadeteak 
DIPUTAZIOAN izena emateko epearen amaiera 

2020ko irailaren 15a 

Zozteka: 2020-09-28 19:00tan 

• Parte hartzeko kadeteak 

• Parte hartzeko infantilak Haundi 

• Parte hartzeko infantilak Txiki 

• Errendimenduko Miniak 

DIPUTAZIOAN izena emateko epearen amaiera 

2020ko irailaren 30a 

Zozteka: 2020-10-09 10:00tan 

https://intrafeb.feb.es/oficinawebclub
mailto:maribel@gisaski.eus

