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4. ZIRKULARRA 

DENBORALDIA: 2022/2023 

GAIA: FEDERAZIO-LIZENTZIEN TRAMITAZIOA: 2022/2023 DENBORALDIA 

NORI: GIPUZKOAKO KLUBAK 

KATEGORIAK:   

Emakumezko Seniorrak 

Gizonezko Seniorrak 

Junior Errendimendua eta parte-hartzea 

Kadete Errendimendua eta parte-hartzea (aukerakoa) 

 

 

 

 

 Behin 2022/2023 denboraldia hasita, taldekideek izena ematen hasi behar dute federazio-lizentziak atera 

ahal izateko. INTRAFEB programa informatikoaren bidez 

 

  

 

 Hasi berri den denboraldirako honako hau egin beharra dago: 

 

Lizentziak tramitatzeko dokumentazio guztia helarazteko Intrafeb plataforma erabili beharko da. 

 

a. Ez da agiririk bidaliko. Agiriak Intrafeb plataformara igo behar dira. 

 

b. Taldea onestearren, taldekide bakoitzaren agiri guztiak zuzena izan behar dira. 

 

c. Gutxienez honakoak tramitatu behar dira: 8 jokalari, entrenatzaile bat eta jokalekuko delegatu bat. 

 

d. Lizentzien eta aseguruaren kuota ordaindu izanaren egiaztagiria Gipuzkoako Federazioko helbide 

honetara bidali behar da: maribel@gisaski.eus Agiri horiek jokalari, entrenatzaile, delegatu zein bakoitzeko 

bidali behar dira. Kuota Kutxabankeko kontu-zenbaki honetan ordaindu behar da:  ES 50-  2095 5009 73 

1061453543 ADIERAZI KLUB EDO TALDEAREN IZENA 

 

e. NANa Inoiz lizentzia federaturik izan ez duen osagaia baino ez du aurkeztu behar eta  lizentzia-

eskaerarekin batera erantsiko da. 
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CUOTAS INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS 2022-2023 

Tipo de licencias 
Seg. 

Dep. 

Tram. 

Licen. 
Total 

Contr. 

FGB 
Total 

Deportista LF y LEB Oro 73,25 25 98,25 83,51 181,76 

Deportista LFC, LF2 y LEB Plata   73,25 25 98,25 49,1 147,35 

Deportista EBA 73,25 25 98,25 36,35 134,6 

Deportista 1ª /2ªDiv.  Autonó. 73,25 25 98,25 14,74 112,99 

Deportista resto Competiciones 73,25 25 98,25 -5 93,34 

Técnico-Técnica 73,25 25 98,25 -5 93,34 

Delegado-Delegada 73,25 25 98,25 -5 93,34 

Juez -Jueza SEGÚN CATEG.  (*) 73,25 25 98,25   (*) 

Juez -Jueza PDJ 0  0   0     
 

 

 

 

 Gogoan izan: Gipuzkoako Federazioko lehiaketetan parte hartuko duten taldeen lizentziak tramitatu ahal 

izateko: 

IntraFeben lizentziak inskribatzeko eskabide-orria aurkezteko azken eguna, gutxienez zortzi kirolarirekin eta 

gehienez 15 kirolarirekin, beharrezko titulazioa duen teknikari bat eta landa-ordezkari bat, azken hori, 

gutxienez bat klub bakoitzeko, lehiaketa hasi edo lizentzien erabilera hasi aurreko bosgarren eguneko 18: 00ak 

izango dira. Arau hau ez betetzeak 30 euroko kuota gehigarria ekarriko du. 

 

 Honekin batera doakizue lizentzia tramitatzeko beharrezko agiriak: 

 

1.- Lizentzia eskatzeko eredua. 

 

2.- Onarpen mediko indibidual edo kolektiboaren ziurtagiria, sinadurarekin eta elkargoko kide izatearekin, baldin 

eta medikuak lizentzia-eskaera sinatzen ez badu. Azterketa mediko horrek gehienez 24 hilabeteko 

antzinatasuna izango du lizentzia izapidetzeko eskaera aurkeztu aurretik. 

 

3.- Baxa-gutuna: beste klubetatik datozen jokalarientzat. Beharrezkoa izanez gero, lizentzia-eskabidearekin 

batera bidali beharko da. 

 

4.- Gurasoen baimena: beharrezkoa izanez gero, lizentzia eskatzeko agiriarekin batera bidali beharko da.  

 

5.- Zinpeko aitorpenaren eredua: saskibaloian federazio-lizentziarekin lehen aldiz aritzen diren jokalarientzat. 

Beharrezkoa izanez gero, lizentzia eskatzeko agiriarekin batera bidali beharko da. 

 

6.- Zinpeko aitorpenaren eredua: saskibaloi federatuan urtebete baino gehiago aritu ez diren jokalarientzat. 

Beharrezkoa izanez gero, lizentzia eskatzeko agiriarekin batera bidali beharko da. 
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    Idazki honetan aipatzen diren ereduak honekin batera doazenak dira, Euskal Federazioaren Lehiaketa 

Oinarrietan ere jasota daude, eta Dokumentazioko Euskal Saskibaloi Federazioaren webgunetik eta gisaski.eus 

gure webgunetik jaitsi daitezke. 

 

   

 Entrenatzaileen lizentziak tramitatu ahal izateko, eskatzaileak lehiaketa bakoitzerako gutxieneko maila izan 

beharko du: 

 

  

 Hastapeneko entrenatzailea: → Infantil eta Kadeteak 

 GSF monitorea:  → Infantil, Kadete eta Juniorrak. 

 I. mailako entrenatzailea:  → Infantil, Kadete, Junior, Lurralde Seniorrak eta Euskal Ligak. 

 Saskibaloi-entrenatzailea:   → Autonomia Erkidegoko Senior lehiaketak 

 II. mailako entrenatzailea:   → Autonomia Erkidegoko Senior lehiaketak 

 Goi-mailako entrenatzailea:  → Estatu mailako Senior lehiaketak. 

 

Ez da talderik izapidetuko eskatutako titulazioa duen entrenatzaile-lizentziaren eskaerarik gabe. 

Eskatzaileak eskatzen dena baino titulu txikiagoa badu, lizentzia eman ahal izateko, Gure lehiaketa-oinarrien 

4.7.2 artikulua 

 

 Denboraldi honetarako, entrenatzaile laguntzailearen lizentzia ezarriko da, eta eskatzen den kategoriarako 

eskatzen den titulazioa baino baxuagoa duten teknikari guztiek eskatu ahal izango dute. Eskatzaileak 

eskatutako titulua baino baxuagoa badu, lizentzia eman ahal izateko, era berean, gure lehiaketa-oinarrien 

4.7.2. artikulua 

 

Nolanahi ere, entrenatzaile laguntzailearen lizentziak ezin du taldea zuzendu neurketetan. 

 

Ezin izango da ezein talderen lizentzia izapidetu eskatutako dokumentazio guztia eransten ez bada, lizentzia-

kirol aseguruko diru-sartzearen egiaztagiria barne. 

 

                                                                                                        

  Donostian 2022ko uztailaren   
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