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FUTBOL 8 KO GARRANTZIA:  
Futbol 8ak ahal duen heinean futbol 11ko arauak errespetatzen saiatzen da, hala ere badira 
txapelketa honetarako aldatzen edo egokitzen diren arauak. Bertan aztertuko ditugu 
aldaketa garrantzitsuenak. 

ZELAIA NOLA KOKATU: 

Itsasora begira eskuin aldera jartzen den lehen porteria bere markan ipini beharko da eta 

bestea , beste markatik 10 metro barrurago, bi marken arteko distantzia 70 metrokoa 

delako eta gure zelaien neurria 60 metroko luzera izan behar du. 

Area handiko marra, ateko marraren 13 metrotara marraztuko da. Marra honek 

jokoz kanpoko eremua adieraziko digu ere. 

Zelaiaren zabalera minimo 30 metrokoa izan behar da eta maximoa 40 metrokoa 

izango beharko da. Gomendatzen da bandarekin paralelo marra bat marraztea 

ikusleak eta jokalekua bereizteko. Talde bakoitzeko ordezkaria eta ordezko jokalariak 

itsasotik gertuen dagoen bandan kokatu behar dira. Derrigorrezkoa da ikusleak 

kontrako bandan kokatzea, hau da, itsasotik urrutien dagoen bandan. 

JOKALARI KOPURUA:  

Talde bakoitzak 8 jokalarirekin jolastuko du, jokalari hauetako bat atezaina izanik. 6 jokalari 
baino gutxiagorekin aurkezteak edo partiduaren zehar geratzeak ,partidua galtzea eragingo 
du . 

JOKALARIEN OINETAKOAK: 
 
Tako dun zapatilekin jolastea baimendua dago, kirol oinetako edo “multitako” erako 
oinetakoak ere erabili daitezkelarik. 

BALOIA: 

Antolakuntzak jartzen du 4 zenbakiko baloia, arbitroek eramango dute zelai bakoitzera eta 
baloi horrekin jolastea derrigorrezkoa da. 

PARTIDUAREN IRAUPENA: 

Partiduak 17 minututako hiru zati iraungo ditu. Partidu hasieran zozketa egingo da 

zelaia eta sakea aukeratzeko, bigarren zatian zelai aldaketa egongo da eta 

hirugarrenean berriro ere zelai aldaketa egongo da. 

JOKALARIEN ALDAKETAK: 
 
Bigarren zatian lehenengoan jolastu ez duten jokalariek jolastu behar dute. 
Lehen bi zatietan ezin da aldaketarik egin lesioren bat gertatzen denean ezik. Hirugarren zatian 
aldaketak libreak izango dira. 

JOKOZ KANPO:  

Jokalaria jokoz kanpoko posizioan egongo da, aurkariaren taldeko 13 metroko eremuan 

egonda, gutxienez aurkarietako bi baino gertuago badago ateko marratik baloia 

berarentzat etortzen den kasuetan. 
 



 

Gipuzkoako Futbol 

Federazioa 

 

Federación Guipuzcoana 

De Futbol 
 

FALTAK: 

PENALTIA: Area barruan egiten den falta zuzena penalti izango da, penalti puntua 

9 metrotan jarriko da eta bi taldeko jokalariak, atezaina eta jaurtitzailea ezik, areaz kanpo 

egon behar dira. 

ZESIOA: Jokalari batek bere atezainari baloia hankarekin uzten badio eta honek 

baloia eskuekin hartzen duenean zesioa adierazi behar da. Falta ez zuzena da eta ateko 

marratik 7 metrotara edo bere lekutik 7 metro baino gehiago baldin badira. 

HESIA: Jokalari batek hesia eskatzen duenean beste taldeko jokalariak falta 

adierazi den lekutik 6 metrotara ipini behar dira, falta ez da aterako hesia eta baloiaren 

arteko distantzia errespetatzen ez den bitartean. 

TXARTEL ZIGORRAK: 

TXARTEL HORIA: Jokalari batek behin eta berriz joko-arauak urratzen baditu, 

arbitroaren erabakiak hitzez edo keinuz gaitzesten denean eta bere jokabidea zuzena ez 

dela pentsatzen bada, jokalekutik kanpo 2 minuturako eta beste taldeari jaurtiketa ez 

zuzena eman behar zaio, falta egin den lekutik jaurti beharko dena. 

TXARTEL GORRIA: Jokalari bat kanporatu egin behar da bi txartel hori jasota edo 

bere portaera ez egokia larriak sortzen dituenean arbitro edo aurkakoekin.  

 
ANTOLAKUNTZA: 

Talde bakoitzak delegatu edo monitore bezala pertsona bat izan behar du derrigorrez, 

taldea zuzendu eta aldaketak egiteko. Arbitroek pertsona honetara zuzenduko dira soilik. 

Delegatuen lana da porterien atze aldean ikuslerik ez egoteak. 

Jardunaldi bakoitzeko lehen txanda jokatzen dituzten taldeek porteriak jarri behar izango 

dituzte eta etxean jolasten duen taldeek(karteldegian eskuin aldekoak) zelaia marraztu. 

Azken txandak jokatzen duten taldeek porteriak, marrak marrazteko gurpilak eta haize 

asko dagoen kasuan hondarrez betetzen diren zakuak ere. 

Taldeek partidua hasi baino 15 minutu lehenago egon behar dute zelaian prestaturik. 

Partidua 5 edo 10 minutuko atzeraldia baldin badu partida motzagoa izango da hurrengo 

txanda bere orduan hasi behar delako. 

 

 

 



 

Antolakuntzak petoak dauzka kabina kolektiboetan bi taldeen arteko kamisetek nahastera 

eraman dezaketen kasuetarako. Kasu hauetan kanpoko taldeak ipini beharko ditu. 

15 minutuko atzerapena baldin badago, atzerapena sortutako taldearen kalterako 

partidua galdutzat emango zaio. 

Aktak partidua hasi baino lehenago bete egin behar dira kabinetan. Aktetan jokalarien izen 

bi abizen eta kamiseta zenbakia idatzi beharko dira. 

SAILKAPENEAN BERDIKETAK:  

-PUNTU BERDINKETA BI TALDEREN ARTEAN (itzulera batera) 

A/ Bien arteko partida hartuko da kontuan 

B/ Gol diferentzia orokorra 

C/ Berdinketa jarraitzen badu, gol gehiago sartu dituenak. 

-PUNTU BERDINKETA BI TALDE BAINO GEHIAGOREN ARTEAN 

A/ Beraien artean puntuazio gehiago lortu duen taldeak, besteak kontutan hartu gabe. 

B/ Beraien arteko partidetan aldeko eta aurkako golen arteko diferentzia handien 

duen taldeak. 

C/ Txapelketa osoan aldeko eta aurkako golen diferentzia handien duen 

taldeak. D/ Txapelketa osoan gol gehien sartu dituen taldeak. 
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