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8. Zirkularra 

2020/2021 denboraldia 
 

 

GAIA: Lehiaketen hasiera  

HELMUGA: Klub federatuak  

 

 

Zuzendaritza Batzordeak atzo hartutako erabakiaren ondoren, eta Eusko Jaurlaritzaren urtarrilaren 13ko 

dekretua aztertu ondoren, 2020-2021 Lehiaketa Oinarrien 1.1 puntuarekin bat etorriz erabaki da: 

 

1- Kadete, Junior eta Senior mailako lehiaketei berrekitea urtarrilaren 24tik aurrera, denboraldiaren hasieran 

ezarritako protokoloei jarraituz eta jada jokatutako partidei balioa emanez. Kategoria bakoitza 2 astean 

behin lehiatuko da, joko- eta atseden-jardunaldia txandakatuz (egutegi eta lehiaketa-sistema berriak erantsi 

dira, www.gisaski.eus webgunean ere eskuragarri daudenak). Senior mailek itzuli oso bat jokatuko dute eta 

ondoren, ahal den guztietan, kanporaketen 2. fasea (2. mailako emakumezko seniorrak izan ezik). 

Errendimenduko kadete eta junior kategorien kasuan, Aste Santura arte jokatuko da liga erregularra 9. 

jardunaldira arte. Lehen 6 sailkatuek final bat jokatuko dute, 6koa, Euskal Ligako taldeak erabakitzeko; lehen 

2 sailkatuak finalerdietara doaz zuzenean eta 3.a 6.aren eta 5.a 4.aren aurkako kanporaketak jokatuko 

dituzte. 

 

2- Urtarrilaren 14tik aurrera, atzeratutako partidak jokatu ahal izango dira, baita jardunaldiak aurreratu ere, 

aurkako-taldearen baimenarekin. 

 

3- Urtarrilaren 24ko eta otsailaren 14ko jardunaldietan, biak barne, etxeko taldeak partidak aldatu ahal izango 

ditu www.gisaski.eus webgunean, kontrako taldearen adostasunik gabe, baina ordutegi ofizial berrien 

barruan (hurrengo puntuan zehazten dira), dagokion jardunaldiaren astelehenera arte. 

 

4- Ordutegi ofizial berriak ezartzen dira etxeratze-agindua eta instalazioen itxiera indarrean dauden bitartean, 

21: 00etan: 

 

Ostiraletan: 17:00etatik 19:00etara 

Larunbatetan: 14:00etatik 19:00etara (kadete eta junior mailakoak 09:00etatik 19:00etara) 

Igandetan: 09:00etatik 19:00etara 

 

Joko-ordu gisa 19:00etatik aurrera esleituta duten talde guztiek 10 eguneko epean jakinarazi beharko dute 

beren joko-ordutegi berria. Bestela, 19 orduak emango zaizkie. 

 

Arbitraje-dieta bidezko ordutegian programatutako partida guztiak FGB/GSFk hartuko ditu bere gain, eta ez 

tokiko klubak. 

 

5- 100.000 biztanleko 500 kasu baino gehiagoko intzidentzia-tasa metatua duten herrietako klubek partidak 

atzeratzea eskatu beharko dute www.gisaski.eus webgunearen bidez, eta data, ordua eta zelaia adostu 

beharko dituzte kontrako taldearekin, partida atzeratua egin dadin. 

mailto:fgb@fgbaloncesto.com
http://www.gisaski.eus/


 

 

Pº Anoeta 5 (Kirol Etxea) 

20014 Donostia-San Sebastián 

943 47 33 24 

gsf@gisaski.eus 

www.gisaski.eus 

 

 

                                                                                                                                                          
 

500 baino gehiagoko intzidentzia-tasa metatua duten herrietako jokalari, teknikari eta epaileak ezin izango 

dira beren udalerritik atera FGB/GSFk antolatutako lehiaketetan parte hartzeko (partidaren aurreko 

ostegunean www.euskadi.eus webgunean pilatutako intzidentzia-tasa) 

 

6- Taldeek edozein unetan eskatu ahal izango dute partidak atzeratzea, kontrako taldearen adostasunarekin 

eta FGB/GSF baimena lortu ondoren. 

 

7- Partidak atzeratuz gero, taldeek liga erregularra amaitu baino 2 jardunaldi lehenago izango dute azken 

eguna, beste joko-egun bat adosteko. Akordiorik lortzen ez bada, FGB/GSFk ezarriko du bilera egiteko data. 

Txapelketa bakoitzeko liga erregularra amaitu aurretik egiten ez diren atzeratutako partida guztiak 0-20 

galdutzat emango zaizkio atzerapena eskatu zuen taldeari. 

 

8- Urtarrilaren 20ra arteko epea ireki da COVID-19 arrazoiengatik lehiaketetako taldeak erretiratzeko, irailaren 

3ko gure jakinarazpenean ezarritako baldintza berberetan. Jakinarazpen horren gaia zen "20-21 

denboraldiaren hasieraren komunikazioa / Comunicación inicio temporada 20-21” (atxikitako dokumentua 

ikusi). 

 

9- Jokalariek eta epaileek pistan maskara erabil dezakete FGB/GSFk antolatutako partidetan. Erabilera 

borondatezkoa eta indibiduala da, eta gomendatzen da ekipo bereko pistan parte hartzen duten guztiek, 

hala badagokio, maskara eredu bera erabiltzea. 

 

 

 

Donostian 2021eko urtarrilaren 14an 
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