
 

 

                                                                                                              

                                                                                                                       

GIPUZKOAKO 2020KO TRAINERU 
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                               para 

 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TRAINERAS 
2020 

Honen bidez, aurtengo Traineru Txapelketaren protokoloaren berri ematen dizuegu. Lehenik eta behin, jakinarazi 
nahi dizuegu txapelketaren antolakuntzaz eta lehiaketaz kanpoko pertsonak ezingo direla sartu txapelketan zehar 
mugatuta egongo den eremuan. Beraz, kanpoko inor ezingo da kai-muturrera sartu estropada ikusteko. Ziur asko, 
zenbait erabakirekin ez zarete oso ados egongo, eta beste batzuk harrigarriak irudituko zaizkizue, baina, txapelketa 
hau egiteko konpromisoa hartu dugunez, erabaki dugu dagoen protokoloa birformulatzea eta guztion ardura 
lehenestea egungo osasun-krisiaren aurrean.  

Hori dela eta, txapelketa honela egingo da: 

 1. ARAUDIA 
 Txapelketa hau arautuko dute  Euskal Arraun Federazioaren Estropada Kodeak, Gipuzkoako Arraun 
Federazioaren Traineru Txapelketaren Araudiak eta araudi osagarriek. 

2. EGUNA ETA LEKUA 

Asteazkenean, uztailaren 15ean, 18:00etan, Gipuzkoako Traineru Txapelketa jokatuko da ORIOn , emakumezkoen 
eta gizonezkoen kategorietan. 

    3. ANTOLAKUNTZA BATZORDEA 
Honako hauek osatuko dute Antolakuntza Batzordea: Gipuzkoako Arraun Federazioko lehendakariak edo hark 
eskuordetutako pertsonak, Zuzendaritza Batzordeko kide batek, Gipuzkoako Epaileen Elkargoko presidenteak eta 
estropadako segurtasun-koordinatzaileak (aurreko horietako edozein izan daiteke). 

     4.  IZENA EMATEKO EPEA 

Ekitaldia segurtasunez antolatzeko behar den informazioa denbora nahikoarekin edukitze aldera, izena 
emateko epearen amaiera uztailaren 9ra aurreratu zen. 

     

 5. IZENA EMATEKO ORRIAK 



 

 

Izen-emateak posta elektronikoz bidaliko dira GAFra uztailaren 15eko 12:30ak baino lehen, edo Federazioan 
bertan entregatu ahal izango dira aipatutako egun eta ordura arte. Horiekin batera, lagapen-orriak ere bidali 
beharko dira. Horiek guztiak epaileen esku geratuko dira. Aurrerago, aldaketak egin ahal izango dira indarrean 
dagoen araudian ezarritako moduan, aurrez telefonoz jakinarazita. Ezin bada telefonoz harremanetan jarri, 
zuzenean jakinarazi ahal izango zaio epaimahaiburuari. Aldez aurretik, epaimahaiburua zein den helaraziko 
dizuegu, bere telefono-zenbakiarekin batera.  

Ez da beharrezkoa izango fitxak aurkeztea. Federazioan bertan dauden zerrendetatik egingo dira egiaztapenak. 
Hala ere, komeni da fitxak eskura izatea, desadostasunak egongo balira ere. 

Izena emateko orrietan, halaber, klubeko kideek higiene- eta osasun-neurriak betetzeaz arduratuko den 
pertsonaren izena adierazi beharko da. 

 

  6. KLUBEN KOKALEKUA 
Klub bakoitzari toki bat esleituko zaio zozketa bidez, bertan jartzeko. Gizonezkoen eta emakumezkoen 

traineruak dituzten klubek bi toki izango dituzte, elkarren ondoan.  

     

   7. ORDEZKARIEN BILERA 
Ez da ordezkarien bilerarik egingo. 5. paragrafoan adierazi bezala, izen-emate orriak epaileen esku egongo dira; 
edozein aldaketa egiteko, nahikoa izango da ordezkaria epaile-arbitroarekin harremanetan jartzea.  Jakinaraziko 
zaizue norengana jo beharko duzuen. Ontziek uretan nola jokatu behar duten argibideak 16:00etan adieraziko 
dizkizuegu ontziratzeko eremuan. 

Kaleen zozketa aldez aurretik egingo dugu, Federazioaren bulegoan, estropadaren egun bereko 13:00etan, eta 
zozketaren emaitzaren berri emango dizuegu bertan. 

Gehieneko edukiera dela eta, ezin ditugu 3 pertsona baino gehiago bertan egotera gonbidatu. Dena den, 
bertan egon nahi duenak aldez aurretik jakinaraziko dio Federazioari, eta, 3 interesdun baino gehiago izanez 
gero, lehendabizi izena eman dutenak gonbidatuko ditugu.  

 

8. TXANDEN OSATZEA ETA HURRENKERA 

Gipuzkoako Traineru Txapelketaren lehiaketa-araudiak 7. artikuluan ezarritako beteko da: 

“Gipuzkoako Traineru Txapelketan izena emateko epea amaitzen denean, txandak eratuko dira. Izena eman duten 
traineru-kopuruaren arabera, eta estropada jokatu den eremuak zenbat kale dituen aintzat harturik, Gipuzkoako 
Arraun Federazioaren Zuzendaritza Batzordeak antolatuko ditu txandak, baina sailkapen bakarra egongo da." 

Gipuzkoako Traineru Txapelketa honetako txandak osatzeko, estropada pribatuetako sailkapen nagusia hartuko da 
kontuan 2020/07/12ko estropadak egin ondoren, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan. Irteera-hurrenkerari 
dagokionez, aurreko urteko Txapelketaren irizpidea aplikatuko da. 

     9. PISAKETAK  

 PATROIAK: 

Patroien pisurako kontuan hartuko dira liga pribatuetako kontroletan kalkulatutako pisuak; beraz, ligetako 
estropadetan behar zituzten lastekin parte hartu beharko dute estropada honetan. Aipatutako lehiaketetan 
parte hartu ez dutenak pisatuko dira, eta ausaz pisatu ahal izango dira beste batzuk (aldez aurretik abisatuko 
zaie). Pisaketa 16:00etan hasiko da emakumezkoen tripulazioentzat eta 16:30ean gizonezkoentzat. 



 

 

Aurrez pisatu gabe eta ausaz deituta pisaketara joaten direnek, lasta behar dutela uste badute, pisaketara 
eraman beharko dute. 

     TRAINERUAK: 
Estropada hasi aurretik ontziaren pisua egiaztatu nahi dutenentzat, epaimahaiak baskula prest izango du 
16:00etatik aurrera ontziratzeko eremuaren inguruan. Pisaketa ofiziala epaimahaiak egokitzat jotzen dituen 
ontziei egingo zaie txanda bakoitzaren amaieran. 
Traineruek ez dute lastarik izango; hau da, ontzian jarri behar den gehigarria, Euskadiko Arraun Federazioaren 
Estropada Kodearen arabera, traineruan finkatuta joango da, zuntzez eta erretxinaz estalia. 

Norbaitek ontziratu aurretik trainerua pisatu nahi badu, aurreko egunean jakinarazteko eskatzen diogu, 
pisaketak desinfektatzeko neurriak direla-eta ordutegiak ezarri behar baititugu. 

     10. ONTZIRATZEAK 

Ontziratzeak 16:15etik aurrera hasiko dira, eta txanden irteera-hurrenkeraren arabera egingo dira, honela: 

1. Emakumezkoen lehen txandako tripulazioak 

2. Emakumezkoen bigarren txandako tripulazioak 

3. Emakumezkoen hirugarren txandako tripulazioak 

Ondoren gizonezkoen ontziekin jarraituko da, eta, aurreko kasuan bezala, honela ontziratuko dira: 

1. Lehen txandakoak  

2. Bigarren txandakoak 

3. Hirugarren txandakoak. 

Tripulazio bakoitzak ontziratzeko bost minutu inguru behar baditu, ontziratzeak 16:15ak aldera hastea 
aurreikusten da, emakumezkoen ontzi guztiak 17:15ak baino lehen uretaratu ahal izateko. 

     11. ESTROPADAREN FORMATUA 

Hasieran esan dugun bezala, eta egiaztatu duzuenez, egungo egoera dela-eta ohiko jarduketak birformulatu 
behar izan dira, baita kasu honetan ere. Beraz, kutsadurarekiko esposizio-denbora gehiegi ez luzatzeko, 
txapelketa estropada-formatu bikoitzean egitea erabaki da. Hau da: 5. postuaren eta hurrengoen artean 
sailkatutako ontziek erlojuaren aurkako formatuan parte hartuko dute, lau kaletan, txanden artean bi 
minuturo aterata; aldiz, 1. eta 4. postuen artean sailkatutakoak lineako ohiko formatuan aterako dira, 
erlojuaren aurkako txandetako azken ontziak bere estropada amaitu ondoren. 

12. KATEGORIEN IRTEERA-HURRENKERA, ETA BANDERA- ETA SARI-BANAKETA 

Zirkular honetako 1. paragrafoan adierazten den bezala, lehiaketa 18:00etan hasiko da, eta emakumezkoen 
kategoriako tripulazioek irekiko dute txapelketa. 

Emakumezkoen estropada amaitutakoan, dominak, txapelak eta bandera banatuko dira itsasoan. Lehendabizi, 
hirugarren sailkatuei dominak emango zaizkie; ondoren, bigarren sailkatuei; eta, azkenik, lehenengoei 
banderak, txapelak eta dominak emango zaizkie. 



 

 

Aurreko sari-banaketa amaitu ondoren, gizonezkoen estropadak hasiko dira. Amaitu ondoren, hirugarren, 
bigarren eta lehen sailkatuei dagozkien dominak, txapelak eta bandera banatuko zaizkie, aurreko protokolo 
berdinari jarraituz.  

    13. BANDERAK ETA SARIAK 

Txapelketa honetan honako sari hauek emango dira: 

• Gipuzkoako Txapelketako lehen sailkatua, maila bakoitzean: bandera, txapelak eta urre koloreko 
dominak. 

• Gipuzkoako Txapelketako bigarren sailkatua, maila bakoitzean: zilar koloreko dominak. 

•   Gipuzkoako Txapelketako bigarren sailkatua, maila bakoitzean: brontze koloreko dominak. 

     14. ESTROPADAREN 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 du. GAFren zuzendaritzako kide bat izango 
da, eta berak izango du estropadako segurtasunaren ardura nagusia. Bere ardura izango da estropada egoki 
gauzatzeko behar diren baimenak gainbegiratzea. Halaber, berak eman beharko du baimena estropada 
jokatzeko, baita bertan behera uzteko ere, klimatologia-kausak direla eta.  

     15. APARKALEKUA  

Esparru mugatuan bertan aparkatu ahal izango duzue. Bertan, atoiak eta garraiorako ibilgailuak aparkatzeko 
argibideak emango dizkizuegu. Erraz aparkatu ahal izateko, ahalik eta ibilgailu gutxien eramatea gomendatzen 
dizuegu, eta eskatzen dizuegu aparkalekuak antolatzen ari direnekin pazientzia izateko, ulertzeko eta elkarlanean 
aritzeko. 

Donostia, 2020ko uztailaren 9a 

                                                                               

OHARRA.- Datorren astelehenean, hilak 13, jakinaraziko zaizue klub bakoitzari zein eremu egokitu zaizuen eta 
zeintzuk diren txandak. Halaber, aldaketak egiteko telefono-zenbakia eta epaimahaiburuaren izena helaraziko 
zaizue. 

Beharrezkoa izanez gero, aurreikusitako ordutegiak doitu ahal izango dira, eta behar bezala jakinaraziko da. 

 

 

 

 

 Gipuzkoako Arraun Federazioaren 

 Zuzendaritza Batzordea 

 



 

 

 

 


