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SARRERA. - 

 

Arau Orokorrak edo Lehiaketa Oinarriak Gipuzkoako Boleibol Federazioak antolatzen dituen lehiaketa 

ofizial guztietan aplikatuko dira. Gipuzkoako Boleibol Federazioak bere gain hartzen du arau horiek 

Gipuzkoako lehiaketetan parte hartzeko eskubidea duten kluben artean zabaltzeko erantzukizuna. 

 

Denboraldi ofiziala 2020ko irailaren 1ean hasi eta 23ko abuztuaren 31n amaituko da. 

 

Gipuzkoako Boleibol Federazioaren (aurrerantzean GBF) Batzar Nagusiak onartutako denboraldirako 

Lehiaketa Oinarriak lehiaketen intereserako aplikatuko dira. 

 

Oinarri hauek koordinatzea eta interpretatzea GBFri dagokio. 

 

GBFk antolatutako lehiaketetan parte hartzen duten boleiboleko estamentu guztiek nahitaez 

ezagutu eta bete behar dituzte Lehiaketa Oinarri hauek. 

 

Oinarri hauetan, horien estatutuetan eta GBFren gainerako erregelamenduetan zehazten diren 

arauak izan ezik, osagarri gisa aplikatuko dira Euskadiko Boleibol Federazioaren (EBF) eta Espainiako 

Boleibol Errege Federazioaren (aurrerantzean RFEVB) indarreko erregelamenduak. 

 

 

FEDERAZIOAREKIN KOMUNIKAZIOA. - 

 

GBFrekin komunikazioak ahalik eta gehien errazteko honako bitarteko hauek daude: 

 

-Helbide elektronikoa: boleibola@kirolak.net 

-Whatsapp: 670364298 (deiak bulego-orduetan) 

- Bulegoa: KIROL ETXEA Anoeta pasealekua 5, astearte eta ostegunetan (17:00-19:00) 

 

Klub eta epaile guztiek helbide elektroniko bat izan beharko dute Federazioaren, kluben eta epaileen 

arteko komunikazioa errazteko. 

  

GBFk posta arruntez jakinarazpen ofizialak bakarrik bidaliko ditu, baina inoiz ez emaitzak, 

sailkapenak edo izendapenak eta epaile-izendapenak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ESTATUTUAK: 
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1.1. – GBFk antolatzen dituen lehiaketa ofizialetan parte hartu ahal izateko, kirol-erakunde guztiak 

nahitaez behar bezala inskribatuta egon beharko dute Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen 

Erregistroan (14/1998 LEGEA, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolari buruzkoa, eta 16/2006 

DEKRETUA, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioei buruzkoa (2006ko otsailaren 14ko 

EHAA)). 

 

2.- IZENA EMATEA: 

 

2.1 - GIPUZKOAKO TXAPELKETA FEDERATUTAN TALDEEK IZEN 

EMATEKO EPEA: 

2.2 - IZENA EMATEKO BALDINTZAK: 

2.2.1 -  Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Erregistroan  inskribatutako Kirol 

Erakundearen Estatutuen fotokopia aurkeztea  (lehiaketan lehen aldiz parte hartzen duten 

klubentzat edo aurreko denboraldian aurkeztu ez badute).  

 2.2.2 - Inskripzio-buletina (GP-1) 

 2.2.3 - Klubaren fitxa 

2.2.4 - GBFren arau guzti-guztiak (inskripzio-buletina) onartzen dituela adierazten duen 

adierazpen esplizitua, COVID-19 klausula barne, federazioaren Batzar Nagusitik eta 

Batzar Nagusiak berak aginduta GBFk arau horiek garatzen dituelako. 

2.2.5 - GBFri aurreko denboraldian/denboraldietan ordaindu izana (inskripzioak, lizentziak, 

abalak, fidantzak, zehapenak, arbitrajeak, etab.). 

2.2.6.- Izena emateko eskubideen zenbatekoa GBFren kontuan ordaindu izana.  Kutxabank  

2095  5011  8110  6063  1867 

2.3 - GBFk izena emateko azken egunera arte aurkeztutako eskabideak aztertuko ditu. Kirol-

erakunde batek 2.2 artikuluan aipatutako baldintza guztiak betetzen ez baditu, ezingo du GBFk 

antolatutako lehiaketetan parte hartu, ezta EBFk edo beste erakunde batzuek eskuordetutako 

lurralde-eremuko faseetan. 

2.3.1 - GBFk berme-gordailua eska diezaieke egokitzat jotzen dituen kirol-erakundeei, 

lehiaketak behar bezala kudeatzeko. 

2.4 - GBFk izen-emateak aztertu eta onartu ondoren, ez da onartuko GBFrekin zordun gisa agertzen 

diren kirol-erakundeen izen-ematerik. Zor horiek honakoak izan daitezke: izena emateko eskubideak, 

lizentzia eta aseguruen eskubideak, arbitraje-eskubideak, diziplina-organoek edo GBFk berak 

ezarritako zehapenak eta abar. 

 

 

2.5 - Ordezkaria – Klubeko ordezkaria eta Federazioko ordezkariak 

 

Klub guztiek nahitaez izendatu beharko dute klubeko ordezkari bat, eta ordezkari horrek ez beste 

inork honakoak egingo ditu: izapideak eta eginbideak egin, partiden ordutegiak jakinarazi, 

korrespondentzia jaso, klubeko talde guztien txostenak etab. idatzi, sinatu eta entregatu, eta izena 

emateko buletinean bere  izena, helbidea, telefonoa eta HELBIDE ELEKTRONIKOA idatzi. 

 

3.- ADINAK ETA KATEGORIAK: 

Taldeek: irailak 30 

Lizentziak: urriak 15 
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GBFren jarduera-eremuan, honakoak dira lehiaketetarako kategoriak eta adinak: 

 

ALEVIN 

INFANTIL 

KADETE 

JUVENIL 

SENIOR 

2011-2012urteetan jaioak 

2009-2010urteetan jaioak 

2007-2008urteetan jaioak 

2004-2005-2006 urteetan jaioak 

2003 eta aurreko urteetan jaioak 

 

4.- LIZENTZIA IZAPIDETZEA ESKATZEKO PROZEDURA - FEDERAZIO-BAIMENAK (GP-2): 

Kirolariak, entrenatzaileak, epaileak 

 

4.1.- Interesa duen klubak nahi duen lehiaketan izena emateko eskubidearen (GP-1) zenbatekoa (*) 

ordaindu ondoren (izena emateko eskubideen eta bestelakoen atalean agertzen da zenbatekoa) eta 

dagokion Lurralde Federazioaren aurrean hala egiaztatzen duenean (ezinbesteko baldintza), 

lizentziak izapidetzeko prozedura –federazio-baimena–, goi-mailako lehiaketetarako baimenak 

barne, honako hau izango da: 

 

4.1.1 - Klubak GBFri (boleibola@kirolak.net) honako inprimakia bidaliko dio: GP-2, 

"Lizentziak izapidetzeko eskabidea", digitalki beteta atal guztietan, lehiaketa hasi baino 

10 egun lehenago (gutxienez 8 lizentzia talde bakoitzeko). Ez dira onartuko 

boligrafoz betetako dokumentuaren argazkirik; datuak kopiatzeko aukera ematen 

duen pdf edo word bat izan behar du. 

 

4.1.2.- Lehiaketa hasi baino gutxienez hamar egun lehenago, talde bakoitzak 

gutxienez 8 jokalariren eta GBFn titulazio nahikoa duen entrenatzaile baten 

lizentzia izapidetu beharko ditu, dagokion lehiaketako arau espezifikoek beste zenbaki 

bat adierazten dutenean izan ezik. Parte-hartzaileen gutxienekoa ondoren izapidetzeak 100 

€ arteko isuna jasoko du. Lizentzia-izapide berriak urtarrilaren 31ra arte egin ahal izango 

dira (gehienez 20 talde federatu bakoitzeko). Bajak GBFri jakinarazi beharko zaizkio, baina 

horrek ez dakar berekin lizentziaren zenbatekoa itzultzea. 

 

4.1.3 - Klubak lizentzien izapidetzearen zenbatekoa (*) GBFren kontuan sartuko du, 

indarrean dauden kuotak aplikatuz eta ordainketaren kontzeptua adieraziz (kluba, taldea, 

etab.), ordainketaren kontzeptu hori beste batzuekin nahastu gabe, eta GBFri diru-sarrera 

hori egiaztatzen duen banku-frogagiria bidaliko dio. Kutxabank 2095 5011 8110 6063 

1867.Ordainketa 2023ko urtarrilaren 1a baino lehen egingo da. 

(*) Kontrakorik jakinarazi ezean GBFk ordainketa bakarra baimendu ahal izango du, 

inskripzioaren zenbatekoa eta lizentzien izapidetzearen zenbatekoa bateratuz, hala eskatzen 

denean. 

 

4.2- GBFk ez ditu lizentziak izapidetuko klubak honako kontzeptu hauek izapidetu izanaren 

ziurtagiria aurkeztu ez badu eta eskatzen zaionean horien zenbatekoa ordaintzeko konpromisoa 

onartzen ez badu: 

 . Izena emateko eskubidea (GP-1) digitalki beteta 

 . Lizentzien izapidetzea (GP-2) digitalki amaituta 

. Nahitaezko kirol-asegurua (GP-2n agertzen diren pertsonen kopuruaren arabera). Klub 

bakoitzak nahitaezko kirol-aseguru bat izan beharko du (talde bakoitzak Euskadiko 

Federazioan izapidetu ahal izango du edo bere asegurua izan beharko du), 2022/2023 

denboraldi osoan gerta daitekeen edozein istripu edo ezbehar estaltzeko. 
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4.2.1- GBFk ez dio biderik emango Lizentziak Izapidetzeko Eskaerari aurreko puntuetan 

aipatutako dokumentazioren bat falta bada, ezta "GP-2"ko atal guztiak behar bezala beteta 

ez baditu eta (boleibola@kirolak.net) helbidera bidalita ez badago. 

  

4.3.-  Denboraldian zehar, jokalari batek lizentzia berri bat izapidetu ahal izango du maila 

bereko, goragoko edo beheragoko kategoriarako, klub bereko edo desberdineko beste talde batekin, 

betiere aldez aurretik bere jatorrizko klubaren baja-gutuna badu eta araudian ezarritako gainerako 

baldintzak betetzen badira. Lizentzia izapidetzeko azken eguna parte hartu nahi den dibisio edo 

kategorian lizentziak izapidetzeko ezarritakoa izango da (urtarrilaren 31n, Gipuzkoako txapelketa 

federatuan). Lehiaketa bakoitzeko arau bereziek epeei eta aldaketei buruzko beste muga batzuk 

ezarri ahal izango dituzte. 

 

4.4.- Lehiaketa hasi ondoren, jokalari, entrenatzaile edo laguntzaile baten nahitaezko federazio-

baimena eduki ahal izateko edo goragoko lehiaketan parte hartu ahal izateko,GBFn behar den 

dokumentazio guztia egon beharko da aurreko osteguneko 17:30ak baino lehen asteburuan jokatzen 

diren partidetarako, edo aurreko eguneko 13:00ak baino lehen aste barruan jokatzen diren 

partidetarako. Ezin izango da kirolaririk jokalari-zerrendan sartu, dokumentazioa epearen barruan 

bidali arren, harik eta nahitaezko federazio-baimena eman arte. 

 

4.5.- Izapidetzeko eta izena emateko epe-muga guztiak GBFn efektiboki sartzen diren momentukoak 

dira. GBFk behar besteko aurrerapenarekin izapidetu beharko du  ezarritako epean eskatutako 

dokumentazioa. 

 

4.6.- Entrenatzaileen eta epaileen estamentuari dagozkion federazio-lizentzien eta -baimenen 

izapideak GBFk antolatutako lehiaketetan beste edozein kirolarirekin egiten den prozedura berari 

jarraituko dio. 

 

4.7.- GBFk antolatzen ez dituen goragoko mailako lehiaketetan beren eginkizunak betetzen dituzten 

kategoria nazionaleko epaileen lizentziak izapidetzean eta GBFren araudian xedatzen ez denerako, 

EBFren eta RFEVBren araudia aplikatuko da. 

 

4.8.-  Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako 1. eta 2. mailako faseetan parte hartzen duten 

taldeetako entrenatzaileei, baldin eta kategoria horretarako eskatzen den titulazioa – II. mailakoa – 

baino txikiagoa badute, GBFk berak eman ahal izango die baimena denboraldi horretarako bere 

lurralde-eremuan jarduteko. Taldea goi-mailako lehiaketetan aritzeko sailkatzen bada, EBFk bere 

gain hartutako eskumenetatik kanpo, entrenatzaileak idatziz eskatu beharko dio RFEVBri, eredu 

ofizialean – NC 8 –, lehiaketa horietan parte hartzeko baimena, betiere ezarritako epeen barruan. 

 

4.9.- Talde bakoitzeko jokalarien gehienezko eta gutxieneko lizentzia kopurua: 

 

MODALITATEA GEHIENEZ GUTXIENEZ 

Alevin mini-BOLEIBOLA  

KANTXA-BOLEIBOLA 

BOLEIBOLA 3x3 

HONDARTZA-BOLEIBOLA 

INFANTIL HONDARTZA-BOLEIBOLA 

ALEVIN HONDARTZA-BOLEIBOLA 

10 

18 

6 

2 

2 

6 

6 

8 

4 

2 

2 

4 

*Eskolarteko lehiaketa-araudia: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak/deporte-

escuela/normativa 

 

mailto:boleibola@kirolak.net
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak/school-sports/normative
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak/school-sports/normative
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4.10. - Nahitaezko kirol-asegurua: 

 

Nahitaezko kirol-asegurua klub bakoitzak zerbitzu onenak ematen dizkion enpresarekin sinatu ahal 

izango du, sinatutako polizaren ziurtapenari eta kopiari buruz lehen ezarritakoa betez. 

 

4.10.1 - Kirol-lizentzia eta -baimena izapidetu ahal izateko, ezinbestekoa da kirolariak kirola 

egiten ari den bitartean (entrenamenduak, partida ofizialak, etab.) izan ditzakeen arriskuak, 

istripuak edo ezbeharrak estaltzen dituen nahitaezko kirol-asegurua izatea. BEFren bidez 

gehienezko istripuak estaltzen dituen aseguru bat kontrata daiteke edo norbere 

asegurua izapidetu.  

 

4.10.2 –Izapidetzea: Euskadiko Federazioak( (bef.fvvb@gmail.com) kode bat emango du, 

talde bakoitzak jokalari bakoitzaren asegurua izapidetu edo aseguru partikular bat kontratatu 

ahal izan dezan. 

 

4.10.3.- BEFk hitzartutako kirol-aseguruaren zenbatekoak BEFri ordaindu beharko zaizkio. 

 

4.10.4 - Istripu-partearen eskaera klubeko ordezkariak edo presidenteak bakarrik egin ahal 

izango du BEFn (bef.fvvb@gmail.com), eta GBFri jakinaraziko dio (boleibola@kirolak.net)). 

(ikus istripu-protokoloaren eranskina) 

 

4.10.5 - GBFk, BEFren bidez, ez du bere gain hartuko kontratatutako kirol-aseguruarekin 

itunduta ez dauden zentroetan arreta medikoak eragindako gastuen erantzukizunik. 

 
5.- LIZENTZIEN ESPEDIZIOA – Karneta- 

 

5.1. - Lizentziak izapidetzeko eskaera onartu ondoren, GBFk eredu propio batean emango ditu 

(Euskal Kirol Federazioei buruzko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz), 

eta gutxieneko baldintza formal hauek bete beharko ditu: 

 

 1.- Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzea 

 2.- Lizentziaren iraupena 

 3.- Titularraren izen-abizenak 

 4.- Titularraren jaioteguna 

 5.- Zein kirol-erakundetakoa den 

 6.- Kategoria eta estamentua 

 7.- GBFko lehendakariaren sinadura 

 
Lizentzia-mota aldatu nahi izanez gero, beste lizentzia bat izapidetu beharko da, eta, 

beharrezkoa izanez gero, baja eman beharko da. 3 euroko kuota ordaindu beharko da 

federatutako txartel berria emateagatik, datu eguneratuekin. 

6.- IDENTIFIKAZIOA ETA JOKALARI-ZERRENDA NORGEHIAGOKETAN 

6.1.- GBFk antolatutako lehiaketa ofizialetan parte hartzen duten jokalariek, entrenatzaileek edo 

laguntzaileek dagokion lizentzia izan beharko dute – federazio-baimena –. 

6.2.- Norgehiagoka batean parte hartu ahal izateko, federazio-baimena eta NANa, pasaportea, 

gidabaimena, egoiliar-txartela edo lizentzia homologatua aurkeztu beharko dira. Aurreko 

mailto:bef.fvvb@gmail.com
mailto:bef.fvvb@gmail.com
mailto:boleibola@kirolak.net


 
 

 
 
 

8 
 

 
 

boleibola@kirolak.net    C.I.F.  G-20142386 

 
Anoeta pasealekua 5. 20014 Donostia-San Sebastián 

 
KIROL ETXEA 

 

GIPUZKOAKO BOLEIBOL FEDERAKUNTZA   

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE VOLEIBOL 

 

dokumenturen bat falta bada, neurketako epaileak ez du parte-hartzaileak jokalari-zerrendan sartzen 

utziko, honako kasu hauetan izan ezik: 

6.2.1.- NANa GAINEAN EZ IZATEA (edo argazkia duen lizentzia): argazkia aurkeztu eta 

partidako lehen arbitroaren aurrean sinatu beharko du atzealdean, eta partidako aktarekin 

batera bidali. 

Taldeak, GBFk eskatuta, parte-hartzaileen nortasuna egiaztatu beharko du 72 orduko 

gehieneko epean, NANa, pasaportea edo fotokopia konpultsatua aurkeztuta, kirolariaren 

aurpegia eta nortasuna argi eta garbi ikusteko. 

6.2.2.- FEDERAZIO-BAIMENA GAINEAN EZ IZATEA: parte-hartzaileek egiaztatu beharko dute 

GBFn behar bezala izapidetuta dutela, topaketaren aktan aurkezten ez duten parte-

hartzaileen sinadura, NANa eta izena jarrita. 

6.3.- Epaileak dokumentazioko edozein gorabehera adierazi beharko du norgehiagokako aktan.  

6.4.- Partida-aktan lizentzia behar bezala izapidetu gabe duen pertsonaren bat sartzen bada, taldea 

zigortuko da jokalari-zerrenda gaizki edukitzeagatik. Jokalariak parte hartzen ez duen norgehiagokan 

jokalari-zerrenda gaizki edukitzeak zigor ekonomikoa ekarriko du. 

6.5.- Bertaratu diren entrenatzaileak, jokalariak eta laguntzaileak norgehiagoka hasteko unera arte 

bakarrik inskribatu ahal izango dira aktan, edo, taldeetako bat aurkezten ez bada, akta ixteko unera 

arte. Horretarako, partidaren hasieratzat joko da epaileak kapitainen eta entrenatzaileen arteko agur 

ofiziala egiteko txistua jotzen duenean. Araudi hau lehiaketa guztiei aplikatuko zaie.  

6.5.- Lehiaketarako eskatzen den maila ez duen entrenatzaile bat partida batera joaten bada 

eskatutako maila duen beste entrenatzaile baten presentzia fisikorik gabe – edozein kasutan, 

lizentziaduna izan behar du –, aktan inskribatzeko baimena emango da eta aulkian eseriko da, baina 

ezin izango du taldea zuzendu. Gertaera hori aktan jasoko da, eta oharren laukian idatziko. Behar 

besteko titulaziorik ez duen entrenatzailearen salbuespenezko egoera horrek ez du kluba diziplina-

erantzukizunetik salbuesten.  

6.6. 6GBFk jokalariaren adinagatik dagokiona baino kategoria bat goragoko lizentziak emango ditu, 

lehiaketaren arau orokorretan edo espezifikoetan ezarritako baldintzetan. 

Bere adinetik gorako kategoriako lizentzia duen jokalariak ezin izango du denboraldi osoan bere 

kategoriako lehiaketetan jokatu, lehiaketa-arauek bestelakorik onartzen ez badute.  

Klubek kategoria bat beheragoko jokalarientzako lau lizentzia izapidetu ahal izango dituzte gehienez, 

aurreikusitako arauzko salbuespenak salbuespen, kategoria bat goragoko taldean. Kasu horretan, 

lizentzia horiek talde bakoitzeko baimendutako gehieneko lizentzia gisa zenbatuko dira. 

6.7.- Klub bateko talde bateko jokalari batek lizentzia eman zaion taldearena baino maila handiagoko 

beste talde batzuetan parte hartu ahal izango du, araudi orokorraren arabera, baldin eta parte 

hartuko duen goragoko txapelketarako federazio-baimena badu.     

Talde bakoitzak kategoria jakin bateko neurketa baten akta ofizialean kopuru-mugarik gabe 

inskribatu ahal izango ditu GBFren lizentzia ofiziala duten klub bereko jokalariak, beren adinagatik 

justu beheragokoa den kategoriakoak, beren kategoria galdu gabe; adin-kategoria bakar bateko 

jauzia baimenduko da. 



 
 

 
 
 

9 
 

 
 

boleibola@kirolak.net    C.I.F.  G-20142386 

 
Anoeta pasealekua 5. 20014 Donostia-San Sebastián 

 
KIROL ETXEA 

 

GIPUZKOAKO BOLEIBOL FEDERAKUNTZA   

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE VOLEIBOL 

 

Adinagatik beheragoko mailakoak diren jokalariek, goragoko beste kategoria batean jokatzen 

badute, maila bereko talde bakar batekin bakarrik jokatu ahal izango dute. 

Jokalari-zerrenda hori berariaz adierazi beharko du epaile-taldeak aktako oharretan. 

7.- EPAILEAK 

 

7.1.- Gipuzkoako lehiaketetako izendapenak Gipuzkoako Epaileen Batzordeari dagozkio. Epaile-

izendapenak norgehiagoka-eguna baino gutxienez lau egun lehenago egingo dira.  

 

7.2.- Epaile orok GBFn  izapidetu beharko du bere lizentzia denboraldia hasi edo partida baterako 

izendatu baino 10 egun lehenago. Bestela, ezin izango da izendatu. Lizentziarik izan ez arren 

epaileak partida bat epaitzen badu, zehapena jasoko du, Diziplina Araudian xedatutakoaren arabera. 

 

7.3.- Epaile-taldeak, partidaren hasieran, indarrean dauden epaile-lizentziak utziko ditu puntuak 

idazten dituen pertsonaren mahaian. Ez aurkeztuz gero, zigorra jaso ahalko du, baina ez da inolaz 

ere arrazoia izango talde batek partida jokatzeari uko egiteko.  

 

7.4.- Norgehiagokako lehen epailearen ardura izango da jokalekuei eta partiden garapenari buruzko 

araudia betearaztea, eta zelaian sortzen diren arazoak konpontzeko eskatuko dio zelai-ordezkariari.  

 

7.5.- Epaileek  GBFren araudia ezagutu eta aplikatu beharko dute lehiaketa guztietan, eta joko-

zelaietan eta norgehiagokan dauden arazo guztiak adierazi beharko dituzte, akta eta/edo eranskin 

ofizialetan islatuz, jaso ez diren arau-urratzeak barne. 

 

7.6.- Federazio-baimena duen talde bateko ordezkaria bertan dagoen partida guztietan, epaileak 

aktako oharretan jaso beharko du, bere izena eta NAN zenbakia idatziz.  

 

7.7.- Lehen epaileak, partidaren aktan egindako oharretan, adierazi beharko du beheragoko 

kategoriako lehiaketako talde bateko klub bereko jokalariek parte hartu duten.  

 

7.8.- Lehen epaileek partidaren akta argazki baten bidez bidali behar dute GBFko WHATSAPPera 

partida amaitu bezain laster. Akta osoaren argazki bat izango da, argazkiaren deskribapenean 

honako hau adierazita: 

 

KATEGORIA- Etxeko taldea (emaitza) - (emaitza) Kanpoko taldea 

 

7.9.-  Gipuzkoako Epaile Batzordeak epaile-izendapenak jakinarazteko modua edozein izanda ere, 

behin GBFren webgunean argitaratuta norgehiagoka bakoitzerako izendatutako epaileei jakinarazitzat 

joko da (www.kirolak.net). 

 

8.- BALOI OFIZIALAK: 

GBFren joko-baloi ofizialak, 

berotzeko zein lehiatzeko, 

honakoak dira: 

  

 

 

 
 

ALEVIN MOLTEN V5M1500 

INFANTIL, KADETE, JUVENIL MOLTEN V5M4000 

SENIOR MOLTEN V5M5000 

http://www.kirolak.net/
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9.- JOKO-ZELAI ETA SARE OFIZIALAK. 

 

9.1.- Joko-zelaiek ezarritako baldintza ofizial guztiak bete beharko dituzte.  

 

9.2.- Arauz ezarritako joko-zelaien baldintzak ez betetzea zehatu egingo da. Akatsak oso larriak 

badira, ezin izango da partidarik jokatu, eta klubak beste instalazio bat izendatu edo akatsak 

konpondu beharko ditu.  

 

9.3.- Sare homologatuak ez du publizitaterik izango edo GBFk zehazten duen publizitate ofiziala 

erabili ahal izango du. GBFk publizitate ofiziala duen sare bat ematen badu, nahitaez erabili beharko 

da. 

 

10.- LEHIAKETA-SISTEMA: 

Lehiaketa-sistemak izen-emate kopuruaren eta libre dauden daten arabera antolatuko dira, eta 

behar besteko aurrerapenarekin jakinaraziko dira.   

11 – FIDANTZAK, INSKRIPZIO-ESKUBIDEAK ETA ZORREN KITATZEA 

 

11.1.- GBFren lehiaketetan izena emateko eskubideak banku-transferentzia bidez ordaindu beharko 

dira, Gipuzkoako Boleibol Federazioaren lehiaketan izena ematea onartu ondoren edo GBFk hala 

eskatzen duenean. Kutxabank  2095  5011  8110  6063  1867 

 

11.2. - Kluben zorrak kitatzea: 

 

11.2.1 Klubek GBFrekin dituzten zorrak gehienez ere hilabeteko epean ordaindu beharko 

dira. Zordunak premisa horren arabera jarduten ez badu, parte hartzen duen lehiaketatik 

kendu ahal izango da. 

  

11.2.2 Klubek ezingo dute lizentziarik edo federazio-baimenik izapidetu  GBFrekin 

dituzten ordainketak egunean ez badituzte. 

 

11.3.- Inskripzio- eta fidantza-eskubideen zenbatekoa honela ezartzen da (zenbateko horietan ez da 

agertzen nahitaezko kirol-asegurua sinatzeak dakarren gastua, ezta parte-hartzaile bakoitzaren 

lizentzia ere). 

 

LEHIAKETA IZEN-EMATEA 

Gipuzkoa Senior Liga 100 € 

Gipuzkoa Juvenil Liga 100 € 

 

12 - PARTIDEN ORDUTEGIAK ETA DATAK 

 

12.1.- BEFk antolatutako lehiaketetan partidak ordutegi honen arabera hasiko dira: 

 INFANTIL KADETE JUVENIL SENIOR 

L
A

R
U

N

B
A

T
A

 

09:30etik 

13:00etara. 

09:30etik 

13:00etara. 

10:00etatik 

13:00etara. 

Ados egonez 

gero 

Elkarrekin 

adostutako 

ordutegian 



 
 

 
 
 

11 
 

 
 

boleibola@kirolak.net    C.I.F.  G-20142386 

 
Anoeta pasealekua 5. 20014 Donostia-San Sebastián 

 
KIROL ETXEA 

 

GIPUZKOAKO BOLEIBOL FEDERAKUNTZA   

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE VOLEIBOL 

 

  
16:00etatik 

20:00etara 

16:00etatik 

20:00etara

. 

 

I
G

A
N

D
E

A
 

  
10:00etatik 

13:00etara. 

10:00etatik 

13:00etara

. 

    

 

12.1.1 - Ezarritako ordua baino 30 minutu beranduago hasten den partida ororen kasuan, Lehiaketa 

eta Diziplina Batzordeak zehapen ekonomikoa jarri ahal izango dio bertako klubari edo 

antolatzaileari. 

12.1.2 - Partida bat 20:30ak baino beranduago hasten bada, 20 euroko zehapen ekonomikoa izango 

du, salbu eta ordutegi hori bi taldeek idatziz itunduta badago, GBFri behar besteko aurrerapenarekin 

jakinarazten bazaio eta Lehiaketa eta Diziplina Batzordearen oniritzia badu. 

12.2 - Partiden ordutegiak eta datak GBFri jakinaraztea: 

12.2.1 -  GBFk antolatutako lehiaketetako batean parte hartzen duten klubek 

konpromisoa hartzen dute euren partiden ordutegia eta data jakinarazteko 

 lehiaketaren hasieran, eta errespetatu beharko dituzte. Aparteko arrazoiren batengatik 

ordutegiak eta datak aldatzen badira, interesa duten klubek partida hasi aurreko 

astearteko 18:00ak arte jakinarazi ahalko dute partida jokatzeko ordutegi berria. 

12.2.2 - Ordutegi-aldaketak idatziz onartuko dira e-mail edo whatsapp bidez. 

12.2.3 - Klubek nahitaez jaso behar dituzte GBFtik partiden ordutegiak eta datak. Kirolak.net 

webgunean ordutegi-aldaketa oro argitaratuko du astero federazioak.  

12.2.5 - Klub guztiek izan behar dute helbide elektroniko bat kluben eta GBFren arteko 

komunikazioak errazteko. Helbide elektronikorik eduki ezean, ez da GBFren ardura izango 

komunikazioak jasotzen ez badira. 

12.3 - Ordutegiak epez kanpo jakinaraztea:  
 

Partida-egunaren aurreko osteguneko 18:00etatik aurrera ez da ordutegi berririk onartuko, eta 

partida galtzearekin zigortuko da, hiru set eta zero (3-0) eta hirurogeita hamabost puntu eta zero 

(75-0) emaitzarekin. Taldea aurkeztu gabekotzat hartuko da. 

 

13 –PARTIDAK BERTAN BEHERA UZTEA, AURRERATZEA, ATZERATZEA ETA ORDUTEGIAK 

ALDATZEA 

 

13.1 - Ordutegi-aldaketa edo zelai-aldaketa jakinaraztea: 

 

Kluben artean adostuta, eta biek GBF idatzia bidaliz, Lehiaketa eta Diziplina Batzordeak  aztertuko du 

partiden hasierako ordutegietan edo zelaian aldaketak onartzea, kategoria guztietan. Aldaketa horiek 

GBFri aurkeztu beharko zaizkio nahitaez partida aurreko astearteko 18:00ak arte. 

 

13.2 - Partidak bertan behera uztea: 
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Eguraldi txarra bada, zelaia hartuta badago edo beste egoeraren bat gertatuz gero, bertan behera 

utzitako partida berez dagokion egun ofizialaren hurrengo 21 egunen barruan jokatu 

beharko da nahitaez. Arau hori ez da aurreikusten fase bakoitzeko azken hiru jardunaldietarako. 

Jardunaldiaren data ofizialaren ondorengo zazpi egunetan jokatu beharko dira, betiere hurrengo 

fasea hasi baino lehen. 

 

13.3 - Partidak aurreratzea eta/edo atzeratzea: 

 

13.3.1 - Partida bat aurreratzeko eskaera idatziz jakinarazi beharko zaio GBFko Lehiaketa eta 

Diziplina Batzordeari, bi taldeen adostasunarekin eta gutxienez hamar egun lehenago, eta 

jokoaren eguna, ordua eta lekua zehaztuko dira. 

 

13.3.2 - Partida bat atzeratzeko eskaera GBFko Lehiaketa eta Diziplina Batzordeari jakinarazi 

beharko zaio, eta nahitaezkoa izango da zelaia, data eta ordu alternatiboa ezartzea, bi kluben 

baimenarekin. Bestela, Lehiaketa Batzordeak ez du atzerapenik onartuko. 

 

13.3.2 - Bi klubak ados ez badaude idatziz, GBFk, Gipuzkoako Epaile Batzordearen bidez, 

epailea izendatuko du partidarako, eta partida atzeratzeko eskaera baliogabetu egingo da. 

 

13.3.3- Partida bat atzeratzen bada, atzeratutako partidari dagokion jardunaldi ofizialaren 

hurrengo 21 egunen barruan jokatu beharko da nahitaez, eta betiere hurrengo itzuliko bi 

taldeen arteko partidaren aurretik. Arau hori ez da aurreikusten dagokion faseko azken hiru 

jardunaldietarako. Jardunaldiaren data ofizialaren ondorengo zazpi egunetan jokatu beharko 

dira, betiere hurrengo fasea hasi baino lehen. 

 

13.3.4.- Ezinbesteko arrazoiengatik atzerapenik gertatzen ez bada, liga edo lehiaketa bat 

amaitzeko bi jardunaldi falta direnean ez da onartuko partidak atzeratzea. 

 

 

13.5 12.2 eta 12.3 artikuluak betetzen ez badira, Lehiaketa eta Diziplina Batzordeak bi taldeei 

partida galdutzat emateko erabakia hartuko du aurkako 3 (hiru) set eta 0 (zero) eta 75 puntu eta 0 

emaitzarekin talde bakoitzari, eta ez zaie partaidetzagatiko puntua zenbatuko. 

 

13.5 - Hori guztia baldin eta bi taldeetako edozeinek, partidaren egun ofizialetik 21 eguneko epean, 

Lehiaketa eta Diziplina Batzordeari idatziz salaketa aurkezten ez badio, esanez eguna, ordua eta 

joko-zelaia finkatzeko akordio batera iristea ezinezkoa dela. Kasu horretan, ebazpen baterako 

baldintzak aztertuko ditu. 

 

14 – LEHIAKETEN KONTROLA 

 

14.1 - Lehiaketa eta Diziplina Batzordeari dagokio lehiaketak kontrolatzea eta ondo joatea. 

 

14.2 - Lehiaketa eta Diziplina Batzordeak kirol-zehapenak eta/edo zehapen ekonomikoak ezarriko 

ditu oinarri hauek ez betetzeagatik. 

 

14.3 - GBFk antolatutako lehiaketetan parte hartzen duten klub guztiek Lehiaketa Oinarri hauetan 

adierazten diren arau guzti-guztiak betetzeko betebeharra dute, eta honakoak eduki beharko dituzte: 

egoera onean dagoen joko-zelaia, lerroak agerian dituena, kolore beltzeko sarea egoera onean, joko-

baloi ofiziala, hagaxkak, alboetako bandak, atzetik zein aurretik egoki zenbatuta dauden kamisetak, 

kapitainaren bereizgarria, kolorez eta formaz uniformeak diren kamiseta eta galtzak... 
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14.3.1 - Talde guztiak gutxienez partida hasteko ezarritako ordu ofiziala baino 30 

minutu lehenago egon beharko dira joko-zelaian. 

 

14.3.2 - Parte hartzen duten talde guztiek zelai estalian jokatu beharko dituzte nahitaez 

euren partidak. 

  

 14.3.3 - Zelai estalia ez duten taldeek euren partidak kontrarioaren zelaian jokatu ahal 

izango dituzte, baina kantxako kostuak etxeko taldeak bezala ordaindu beharko dituzte. 

 

14.3.4 - Bertako gisa jarduten duten juvenil eta senior talde guztiek, markagailu elektronikoa 

egon ala ez, mahaiko markagailu bat izan beharko dute, puntuaketa eramango duen 

pertsonak kontrolatuko duena, partidara epaile 1 edo 2 bakarrik joaten direnean izan ezik; 

kasu horretan, bertako taldeak pertsona bat izan beharko du markagailua eramateko. 

Gainerako kategorietan eskuzko markatzailea gomendagarria da. 

 

 14.3.5 - Era berean, jasota geratzen da zehapen oro  hezitzailea, prebentziozkoa eta 

zuzentzailea izango da, eta gure kirolaren interes orokorrari  eta prestigioari eustea izango du 

helburu beti. 

 

14.4 - Topaketa bat egiteko gutxieneko baldintzak ez betetzeagatik behin eta berriz egindako arau-

hausteen kasuan, Lehiaketa eta Diziplina Batzordeak zelaia ixtea erabaki ahal izango du, harik eta 

guztiz egokitu arte, erregelamenduan ezarritako arauen arabera. 

 

14.5 - Tokiko talde gisa parte hartzen duten kirol-erakundeek beren gain hartuko dute ikuskizunen 

arloan indarrean dagoen araudia. 

 

14.5.1 - Talde orok izango du bere jarraitzaileen ekintzen ardura, eta horiek partidaren aurretik, 

bitartean eta ondoren egiten dituzten ekintzengatik zigortu ahal izango dira. 

 

14.6 - Bertako talde gisa parte hartzen duten kirol-erakundeek kirolaren aurkako eta/edo 

indarkeriazko jarrera izateagatik nabarmendu diren eta aurretik frogatu duten pertsonei beren joko-

kantxetan sartzen ez uzteko eskubidea izango dute. 

 

15 – EZ BERTARATZEAK 

 

15.1 - Lehiaketa batean zehar, ligako edozein fasetan, itzuli batean, bitan edo gehiagotan, eta bost 

jardunaldiren faltan, talde bat partida batera ez aurkezteak, Diziplina Araudian aurreikusitako 

zigorrez gain, sailkapeneko puntu hauek kenduko ditu: 

 

 15.1.1 - 5 jardunaldiren faltan..............: sailkapenetik puntu 1 kentzea 

 15.1.2 - 4 jardunaldiren faltan..............: sailkapenetik 2 puntu kentzea 

 15.1.3 - 3 jardunaldiren faltan..............: sailkapenetik 3 puntu kentzea 

 15.1.4 - 2 jardunaldiren faltan..............: sailkapenetik 4 puntu kentzea 

 15.1.5 - Jardunaldi 1en faltan..............: sailkapenetik 5 puntu kentzea 

 

16.- TARIFAK 

Lizentzia Zenbatekoa 
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16.1.- 

Lizentzien zenbatekoak: 

 

 

 

   

16.2.-Epailetza-tarifak: 

LEHIAKETA  

Gipuzkoa Juvenil eta Senior Liga 22 € 

Gipuzkoa Kadete Liga 18 € 

Gipuzkoa Infantil Liga 15 € 

Gipuzkoa Alevin Liga 12 € 

Hondartzako Bolei jardunaldia 50 € 

 

 

17.- BESTE BATZUK  

 

17.1.- GBFk arau hauetako edo lehiaketa bakoitzeko arau espezifikoetako edozein atal aldatu ahal 

izango du, administrazio-, kudeaketa-, egutegi- edo lehiaketen garapen-zereginak hobetzeko. Hala 

eginez gero, jendaurrean jarriko du eta eragindako klub eta interesdunei bidaliko die. 

 

17.2.-  GBFk eskumena izango du lehiaketa bakoitzeko arau hauetako edo arau espezifikoetako 

edozein atal interpretatzeko, baldin eta administrazio- edo kirol-prozedurari buruzko 

erregelamenduzko zalantzak sor baditzake. 

 

17.3.-  Tokiko klubek edo antolatzaileek nahitaez eman beharko diete sarbidea jokalariei, parte 

hartzen duten taldeetako kideei eta GBFkoei.  

 

17.4.-  Organo eskudunek data aldatzeko baimena eman duten norgehiagoketan, ofizioz edo 

interesdunek eskatuta, egutegi ofizialaren arabera jokatu behar zen egunean behar bezala 

izapidetutako lizentzia zuten jokalari, entrenatzaile eta laguntzaileak bakarrik hartu ahalko dute 

parte, baldin eta hasieran aurreikusitako egunean zehapenik ez bazuten.  

 

17.5.-  Diziplina-batzordeen iritziz dagoeneko hasita dagoen partida bat jarraitu edo errepikatu 

behar bada, partida horren aktan inskribatutako jokalariek eta laguntzaileek bakarrik izango dute 

balio osoz parte hartzeko aukera, partidan edo jokatutako denboran kanporatu edo deskalifikatu ez 

badira, eta hori eragozten duen federazio-zehapenik ez badute. 

 

17.6.-  Taldeko kide guztien kudeaketa, joan-etorrien gastuak edo edozein lehiaketa jokatzeak 

eragindako beste gastu batzuk parte-hartzaileen kontura izango dira, berariaz kontrakoa adierazten 

den lehiaketak izan ezik. 

 

17.7.- Kirolarien federazio-baimenen eskaerekin, taldeen inskripzioekin, azken faseen 

antolaketarekin edo aldez aurretik GBFren sinadura eta zigilua behar duen izapidea eskatzen duen 

Jokalaria/Entrenatzailea/Ordezkaria 20 € 

EPAILEA 20 € 
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beste edozein dokumentaziorekin zerikusia duten dokumentu, formulario eta abar federazioan 

izapidetu beharko dira, BEFra bidali aurretik. 

 

 

18.-  GBF-REN LEHIAKETETAN IZENA EMATEKO ETA PARTE HARTZEKO COVID-19 

KLAUSULA 

 
COVID-19aren osasun-krisiaren ondorioz, osasun-agintariek ezarritako protokoloak betetzeko 
neurriak hartu behar dira.  Neurri horiek ezartzeko eta betetzeko, zenbait konpromiso eta jarduteko 
modu bere gain hartu behar dituzte parte hartzen duten taldeek. GBFko lehiaketetan parte hartu 
ahal izateko, ezinbestekoa izango da klausula hauek irakurtzea eta onartzea. Klausula horiek taldeak 
lehiaketa nazionaletan inskribatzeko buletinean sartuko dira, eta nahitaez bete beharko dira GBFren 

lehiaketetan parte hartzeko.  

 
Parte hartzen duen klubak honako hau adierazten du:  
 
18.1.- Badaki eta onartzen du egungo pandemia-egoeran, taldeek eta horiek osatzen dituzten 
pertsonek ez badituzte betetzen agintari eskudunek ezarritako arauak, kirolekoak barne, COVID-19a 
kutsatzeko arrisku objektiboa dagoela, horrek taldekideentzat ekar litzakeen ondorioekin, osasunari 

eragin baitiezaiokete edo baita hil ere.  

 

18.2.- Konpromisoa hartzen du COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisia dela-eta GBFk 
igorri dituen edo ematen dituen osasun-protokoloetan jasotako jarraibide, eskakizun edo gomendio 
guztiak betetzeko, bai eta agintari publikoek, instalazioen titularrek edo antolakuntzako langileek 
emandako gainerako arauak eta jarraibideak betetzeko ere, COVID-19ak eragindako kutsatzeak 

saihesteko neurriei dagokienez.  

 

18.3.- Eskura dituzten baliabideekin eta, inguruabarrak gomendatzen duenean, taldeko kideek 
(kirolariek, teknikariek eta laguntzaileek) testak egin dituzte taldeko kideak COVID-19arekin 

kutsatuta dauden edo egon diren egiaztatzeko.  

 

18.4.- Taldeko kideei (kirolariei, teknikariei eta laguntzaileei) lehiaketan parte hartzea galarazteko 

konpromisoa hartzen du, baldin eta COVID-19 gaitzaren kutsadurarekin bateragarriak izan 
daitezkeen sintomak badituzte. Horrek berak balioko du baita ere sintomak hirugarrenek nozitzen 
dituzten kasuetan, baldin eta parte-hartzaileak horiekin kontakturik izan badu, objektiboki kutsatzea 

eragin dezakeena.  

 

18.5.- Taldeko kideren bat (kirolariak, teknikariak eta laguntzaileak) COVID-19aren birusak 
kutsatuta badago edo egon bada, lehiaketan parte hartzea galarazteko konpromisoa hartuko da, 

baldin eta osasun-agintariek adierazten ez badute parte hartzeak arriskurik ez dakarrela ez 

berarentzat, ez kontaktua izan dezakeen gainerako pertsonentzat.  

 

18.6.- Onartzen du GBFk indarrean dauden osasun-protokoloetan adierazten diren neurriak hartzea 
edo lehiaketa baino lehen edo lehiaketan zehar argitara daitezkeen neurriak hartzea, lehiaketan 
segurtasun-egoera arrazoizkoa ezartzeko, eta GBFk, lehiaketan zehar, neurri edo erabaki osagarriak 

hartu ahal izango dituela, edo beste edozein neurri, baldin eta helburua bada norgehiagokan 

ingurune seguru bat sortzea koronabirusaren kutsatzeak saihesteari dagokionez.  

 

18.7.- Koronabirusak kutsatutako taldekideren bat (kirolariak, teknikariak eta laguntzaileak) izanez 

gero, klubak GBF salbuesten du kutsatze horrek eragin ditzakeen kalte edo galeren erantzukizunetik.  

 

18.8.- Onartzen du, GBFk lehiaketa normaltasunez egiteko arazoak sortzen dituzten pertsonen 

osasuna babesteko neurriak edo erabakiak hartu behar baditu, baita lehiaketa behin-behinean edo 
behin betiko etetea ere, ezin izango direla GBFren funtsezko betebeharrak bete gabekotzat jo, eta, 
beraz, ezingo dela eskatu partaidetza-kostuen, kalte-ordainen edo prezioen edo zenbatekoen 

ordainketa.  
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18.9.- Bere kide guztiek edo batzuek (kirolariak, teknikariak eta laguntzaileak) ez badituzte 
antolatzaileek koronabirusaren ondoriozko kutsatzeak saihesteko segurtasun-neurriak edo aginduak 
betetzen edo ez badiete jaramonik egiten, onartzen dute lehiaketatik kanpo utzi ahal izango 

dituztela, kirol-agintaritza gisa diharduenak (epailea edo federazioko ordezkaria) hala erabakita. 

 

18.10.- Onartzen du aurreko atalean azaldutako kirol-neurriak ez dituztela taldeak eta bere kideek 
(kirolariak, teknikariak eta laguntzaileak) agintari eskudunen aurrean (federazioko diziplina-organoak 
barne) izan ditzaketen beste erantzukizun batzuetatik salbuesten kirolaren eta federazioaren 
eremuan eta beste eremu batzuetan aplikatzekoak diren aginduak eta jarraibideak ez betetzearen 
ondorioz. 
 

 

 

19.- ERANSKINAK ETA EREDUAK: Eranskin guztiakwww.kirolak.nethelbidean aurki daitezke, 

baita driveko karpeta partekatuan ere: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DVvCuujYKnCb6aaEEMJ1mrp-ZVQ8Dfto?usp=sharing 
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