
                                                                                                                                                                                                                                     

GIPUZKOAKO 2019KO TRAINERU TXAPELKETARAKO 

CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TRAINERAS 2019 

                                              ZIRKULARRA 

   1. DATA, LEKUA ETA ORDUA 

2019ko uztailaren 17an, asteazkena, 18:00ean, jokatuko da KONTXAKO BADIAn Gipuzkoako emakumezkoen eta 

gizonezkoen eta beteranoen Txapelketa. 

 

2.  IZEN EMATEA 

Sailkapen estropada honetarako izena emateko epea uztailaren 15ean (astelehena) amaituko da, 19:30ean. Izena 

emateko orriak, behar bezala beteta, Federaziora bidali behar dira faxez edo postaz (ohiko posta edo elektronikoa: 

ignacio@fgremo.com). 

 

3. ANTOLAKUNTZA BATZORDEA 

Antolakuntza Batzordea hauek osatuko dute: Gipuzkoako Arraunketa Federazioko lehendakaria edo lehendakariak 

autatutako ordezkoa, Gipuzkoako Arraunketa Federazioko Zuzendaritza Batzordeko kide bat, GAFren Epaileen 

presidentea eta estropadako Segurtasun Koordinatzail, aurrez aipatutako edonor izan daitekeena. 

 

4. ORDEZKARIEN BILERA 

Uztailaren 17an, 16:30etan, ordezkarien bilera egingo da Donostiako AQUARIUMeko ekitaldi aretoan, eta han egingo 

da zozketa emakumezkoen eta gizonezkoen eta beteranoen txandetan bakoitzak izango duen kalea erabakitzeko. 

 

5. ARAUDIA 

Araudi hauek erabiliko dira: Euskadiko Arraunketa Federazioaren Estropada Kodea, Gipuzkoako Arraunketa 

Federazioaren Gipuzkoako Traineru Txapelketako Araudia eta araudi osagarria. 

 Beteranoak, ohizkoa arautegiaz gain, beraien estropadetako araudi bereziak kontutan hartuko dira ere. 

6. PISAKETAK  

PATROIAK / Emakume-Gizonak: 

Non:    Donostia-Arraun Lagunak-en sotoan. 

Ordutegia:   16:00 / 17:00 

1) Emakumea: 16:00 / 16:30 

2) Gizona:   16:30 / 17:00 

Patroiak pisaketara ordezkariarekin batera agertuko dira. 

Araututako pisura ez badira iristen, lasta eta guzti etortzea komeni da. 

ONTZIAK: 

Estropadako epaimahaiak baskula prest edukiko du uztailaren 17ko 17:00ean, Kaiarribako aldapan, ontzien pisua 
egiaztatzeko. Pisaketa ofiziala, txanda bakoitzaren ondoren egingo da. Epaimahaiak aginduko du  zein. 

Traineruek ez dute lastarik izango; hau da, ontzian jarri behar den gehigarria, Euskadiko Arraunketa Federazioaren 
Estropada Kodearen arabera, traineruan finkatuta joango da eta zuntzez eta erretxinez estalia. 

  

  7. TXANDEN OSAERA ETA HURRENKERA 

mailto:ignacio@fgremo.com


Gipuzkoako arraun federazioak lehiaketa araudiko 7. Artikuluak diona kontutan hartuko da.Gipuzkoako 

Traineru txapelketako izen ematea amaitzerakoan, txanden prestaketa egingo da. Gipuzkoako 

txapelketan egindako izen emate eta estropada eremuak dituen kaleen arabera, Gipuzkoako Arraun 

federazioak txanden prestaketa egingo du, sailkapena bakarra izango da 

Gipuzkoako Traineru txapelketako txanden osaketa egiteko, izen emate epea amaieran, izandako estropada 

pribatuen sailkapenak kontutan hartuko dira, emakumezko eta gizonezkoen mailetan. Irteera ordena 2018 

Gipuzkoako txapelketaren sailkapenaren arabera izango da. 

Beterano mailan, “Arraunlari  Beteranoen  Elkartea  2019” sailkapenaren arabera lehiatuko da. 

8. ORDEN DE SALIDA DE LAS CATEGORIAS 

Txapelketaren hasiera: 18:00 

ESTROPADEN ORDENA: 

1) Emakumezkoak.   

 Dagokion bandera uretan eman.  

 Ondoren… 

2) Gizonezkoak.   

 Dagokion bandera uretan eman.   

 Ondoren... 

3) Beteranoak   

 Dagokion bandera uretan eman  

9. BANDERA ETA SARI BANAKETA 

Irabazleei banderak banatuko zaizkie estropada bakoitzaren ondoren, hartarako berariaz prestaturiko ontzi 

batean. 

Bestalde, dominak eta irabazle-txapelak, ontziak lehorreratzean banatuko dira, Kaiarribako maldaren ondoan. 

Txapelketan sarituak izan diren guztiak nahitaez agertu beharko dira sari banaketan. Agertzen ez badira, GAFko 

Zuzendaritza Batzordeak diziplina neurriak hartuko ditu inolako arrazoirik eman gabe domina banaketara agertu 

ez diren arraunlarien aurka. 

_Sari hauek banatuko dira: 

• Gipuzkoako Txapelketako lehen sailkatuari, kategoria bakoitzean, bandera, txapela eta urre koloreko domina 

emango zaio. 

• Gipuzkoako Txapelketako bigarren sailkatuari, kategoria bakoitzean, zilar koloreko domina emango zaio. 

• Gipuzkoako Txapelketako hirugarren sailkatuari, kategoria bakoitzean, brontze koloreko domina emango zaio.  

10. ESTROPADAKO SEGURTASUNA 

Antolakuntzak larrialdietarako prest izango ditu Salbamendu eta Sorospen baliabide guztiak. 

"Itsas Segurtasunerako Baldintzen Araudiak" (urtarrilaren      25eko 62/2008 Errege Dekretua) ezarritakoaren 

arabera, Federazioak "Segurtasun koordinatzaile" bat izendatuko. GAFren zuzendaritzako kide bat izango da, eta 

berak izango  du estropadaren ardura nagusia.  

Bere ardura izango da estropada egoki gauzatzeko diren baimenak  egiratzea. 



Berak eman beharko du baimena estropada jokatzeko, baita bertan behera uzteko ere, kausa 

klimatologikoengatik. 

11. PASALEKU BERRIKO APARKALEKUA 

Paseo Berrian, Urgull Mendira igoeraren hasieran, izango den aparkalekuan, kluben furgoneta eta akreditatuko 

ibilgailuentzat bere esparrua izango dute.  

Donostia, 2019ko ekainaren 12a. 

                                                   Gipuzkoako Arraunketa Federazioaren 

                                                                Zuzendaritza Batzordea 


