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2022KO GIPUZKOAKO TRAINERU TXAPELKETAREN ARAUDIA 

 

1. Gipuzkoako Arraun Federazioak, Hondarribia Arraun Elkartearekin batera,  

Gipuzkoako Traineru Txapelketa antolatuko du, 2022ko ekainaren 12an. Txapelketa 

jardunaldi batera jokatuko da. 

2. Gipuzkoako Traineru Txapelketan Gipuzkoako Arraun Federazioari atxikitako 

klubek (traineruek) parte hartu ahal izango dute, beti ere federazioarekiko betebeharrak  

egunean badituzte. 

3. Gipuzkoako Traineru Txapelketan elkarte bakoitzeko talde bakar batek (traineru 

batek) parte hartu ahal izango du kategoria bakoitzean. 

4. Gipuzkoako Traineru Txapelketan maila bakoitzean parte hartzen duten taldeak 

(traineruak) kategoria horretako kirolariek osatu beharko dute. 

5. Proba hau txapelketatzat hartu ahal izateko, edozein kategoriatan, gutxienez hiru 

parte-hartzailek eman behar dute izena. 

6. Estropada ekainaren 12an, igandean, izango da, 11: 00etatik aurrera, kategoria eta 

ordena hauetan: 

• 1. kategoria: beteranoa (2.778 m.) 

• 2. kategoria: emakumezko absolutua (2.778 m.) 

• 3. kategoria: gizonezko absolutua (5.556 m.) 

 

7. Gipuzkoako Traineru Txapelketako txandak 2021ean jokatutako liga pribatuetan 

tripulazioek lortutako sailkapenaren eta igoera-jetsierako play-off estropaden arabera 

egingo dira, eta irteera-ordena lortutako emaitzaren alderantzizko ordenean izango da. 

Aurreko edizioan parte hartu ez duen talderen bat balego, bere kategoriako lehen txandan 

aterako da. Kaleak zozketa bidez esleituko dira ekainaren 11n, larunbata, 11:00tan, 

Gipuzkoako Arraun Federazioaren instalazioetan. Estropada txanda independenteak 

dituzten 4 kaletara jokatuko da, eta federazioaren esku geratuko da horiek aurrez 

deskribatutako irizpideari jarraituz antolatzea. 

8. Txapelketa honetarako traineru eta kirolarien izen-emateak ekainaren 8an, 

asteazkena, 19:00etan itxiko da. Izena emateko orriak, behar bezala beteta, federazio 

honetara bidaliko dira posta elektronikoz (galdera@fgremo.com). Gogorarazten da 

orrian inskribatutako pertsona orok 2021-2022 denboraldiko federazio-lizentzia izan 

beharko duela (kirolaria, teknikaria, zuzendaria). Klubaren ordezkaritzarekin 

komunikazioa errazteko, inskripzio-orrian ordezkariaren telefono-zenbakia adieraztea 

eskatzen da. 
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9. Batzorde Antolatzailea honako hauek osatuko dute: Gipuzkoako Arraun 

Federazioko lehendakariak edo hark eskuordetutako pertsonak, Gipuzkoako Arraun 

Federazioko Zuzendaritza Batzordeko kide batek, Gipuzkoako Arbitroen Elkargoko 

presidenteak eta Hondarribia Arraun Elkarteko kide batek. 

Larrialdi kasuan, salbamendurako eta sorospenerako beharrezkoak diren baliabideak 

aurreikusi beharko ditu erakundeak. 

10. Patroiak traineruak uretaratzeko gunean pisatuko dira. 

11. Sari banaketa kirol portuko kapitania ondoan jarriko den oholtzan izango da. 

12. Zirkular honetan jasota ez dagoen guztirako, arraunketako Euskal Federazioaren 

estropaden kodean ezarritakoa aplikatuko da. 

13. Atoiak aparkatzeko gunean antolakuntzako laguntzaileei kaso egin beharko zaie. 

Furgonetak futbol zelaiko parkinean aparkatuko dira. 

14. Dutxak kiroldegi ondoko futbol zelaian egongo dira. 

 

 

 

Donostian, 2022eko maiatzaren 27a 

GAFren Zuzendaritza Batzordea 
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