Gipuzkoako klub eta biltzarkideei;
Jakingo duzuenez, martxoaren 14tik, gobernuak alarma-egoera ezarri zuenetik, gure kirolaren
jarduera guztia geldirik egon da eta gure lehiaketa guztiak bertan behera uztera behartu gaitu, orain
arte inoiz bizi ez den egoera berri bat sortuz.
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet izan duzuen ulermen eta pazientziagatik..
Gipuzkoako Federazioko Diziplina Batzordeak, maiatzaren 7an, Federazio horri dagozkion
lehiaketak amaitutzat ematea erabaki zuen, denboraldi honetan berriro hastea ezinezkoa zelarik.
Maiatzaren 15ean, Gipuzkoako Foru Aldundiak foru-agindu bat atera zuen, federazio
desberdinetako zuzendariei ahalmena emanez lehiaketak amaitutzat emateko eta baita, sailkapenei,
igoerei, jaitsierei eta abarri buruzko alderdi guztiak zehazteko ere.
Maiatzaren 23an, halaber, Euskal Federazioak, kontu-hartzailearen bidez, behin betiko
ebazpena atera zuen, haiei dagozkien eta gure lehiaketetan ere eragina duten lehiaketen alderdiei
buruzkoa.
Alderdi horiek guztiak kontuan hartuta, Gipuzkoako Federazioak eta bere Zuzendaritza
Batzordeak honako erabaki hauek hartu dituzte:
1 - 1. GIZONEZKOEN LURRALDEKO TXAPELKETA
Usurbil K.E.ri txapeldun eta Laubide Jatetxea Legazpiri txapeldunorde ematea.
Euskal Federazioaren erabakiaren aurrean, Usurbil K.E. Euskal Ligako Senior Mailara igoko da.
Aurtengo denboraldian ez da jaitsierarik izango 2. lurralde-kategoriara.
2 - 1. EMAKUMEZKOEN LURRALDEKO TXAPELKETA
Egia Petritegiri txapeldun eta Urnieta Quel Abogadosi txapeldunorde ematea.
Euskal Federazioaren erabakiaren aurrean Egia Petritegi Euskal Ligako Senior Mailara igoko da.

3 - 2. GIZONEZKOEN LURRALDEKO TXAPELKETA
Multzo bakoiti honen osaketa irregularra dela eta, eta talde guztiek partida kopuru bera jokatu
ez dutenez, lehen itzuliko sailkapena ontzat ematea erabaki da, non talde guztiek partida kopuru bera
jokatu duten.
Saieko K.E txapeldun izatea eta Egia Kosko Taberna txapeldunorde. Saieko K.E. 1. Lurraldeko
mailara igoko da.
4 - GIPUZKOAKO JUBENIL MUTILEN TXAPELKETA
Leizaran Eskubaloiari txapeldun eta Egia Baztarre Tabernari txapeldunorde ematea.
5 - GIPUZKOAKO JUBENIL NESKEN TXAPELKETA
Urnieta Indauxri txapeldun eta Leizaran Lambroa Tabernari txapeldunorde ematea.
6 - GIPUZKOAKO KADETE MUTILEN TXAPELKETA
Tekniker Eibar Eskubaloi taldeari txapeldun eta Amenabar A ZKEri txapeldunorde ematea.
7 - GIPUZKOAKO KADETE NESKEN TXAPELKETA
Edu Optika Pulpo EKri txapeldun eta Grupo Mecalbe Eibar Eskubaloiari txapeldunorde ematea.
8 - KLUBEN IGOERAK EUSKAL LIGARA
Lehiaketa Batzordearen aktak, 2020ko martxoaren 4ko 25. aktan adierazten duen bezala ,
gizonezkoen kategorian C.D. Egia Balonmano eta emakumezkoen kategorian Pulpo E.K. taldeak
igoko dira euskal ligara
9 - Gainerako lehiaketak bertan behera geratu dira, eta ez dago txapeldunik, ezta
txapeldunorderik ere.

Era berean, jakinarazi behar da aurten Elgoibarren egitekoa zen Gala bertan behera geratu
dela, eta Gala hori eta garaikurrak eta errekonozimenduak ematea osasun-egoerak ahalbidetzen
duenerako utzi direla.

Agur bero bat,

Francisco Javier Barros Oiarzabal
Gipuzkoako Eskubaloi Federazioko presidentea

