
 

KLUB BAKOITZAK COVID-19 PROTOCOLOA 

AIZKORRI-SEGURA 

Aizkorri F.T – Segura K.E, klub guztiei jakinerazten dizuegu, futbol 

lehiaketaren hasierari begira, partiduak lokal gisa jokatuko 

ditugula, Alustiza futbol zelaian, publikoarekin izango da. 

Aldagelak erabiltzea posible izango da bi taldeentzat (dutxak ez). 

Arbitroak betiko aldagela izango du (dutxa ez). 

Sentitzen dugu egoera hau eta hobetzen joatea espero dugu, 

neurri murriztaile gutxiago hartu ahal izateko. 

Agur bero bat. 

Aizkorri F.T. – Segura K.E. 

 

ALLERRU 

Allerru kirol elkartetik jakinarazi nahi dizuegu, partiduak ateak 

itxita izanda ere taldeek eta epaileek aldagelak erabili ahalko 

dituztela aldatzeko eta dutxatzeko (gehienez 20 minutu). 

Taldetako agintariak sartu ahal izango dira beti ere aurrez guri 

jakinarazita zenbat datozten (gehienez 10). 

 

ALOÑA MENDI 

Kaixo, lagunok. 

 

Egun bizi dugun egoera dela eta, honako hauek dira Azkoagain 

futbol zelaian indarrean jarriko ditugun neurriak: 

 

1.- Azkoagainen partida jokatu behar duten taldeek futbol zelaira 

partida hasi baino 45 minutu lehenago sartu ahal izango dira. 

2.- Aldagelak erabilgarri egongo dira, baina bakarrik motxilak 



uzteko, eta partidaren amaieran aldatzeko. Momentuz, dutxak 

erabiltzeko aukerarik ez da izango. Aurrerantzean, egoeraren 

bilakaeraren arabera, alor hau baloratuko dugu. 

3.- Futbol-zelaira sartzen den pertsona bakoitzari tenperatura 

hartuko zaio eta sukarra duenari ez zaio utziko zelaira sartzen. 

4.- Talde bakoitza, gehienez, 25 lagunez osatuta egongo da, talde 

teknikoa barne. 

5.- Ikusleen sarrera mugatua denez, kanpoko taldeko ikusleek EZ 

DUTE ZELAIRA SARTZEKO AUKERARIK IZANGO. Salbuespen gisa, 

bisitari den ekipo bakoitzetik 15 lagun sartu ahal izango dira 

zelaira: jokalariak ekartzera datozen gurasoak, direktibetako 

kideak... 

6.- Egunez egun egoeraren balorazioak egingo ditugu, eta 

aldaketak egiteko aukerak geure gain hartuko ditugu. 

ALOÑA MENDI K.E.ko ZUZENDARITZA BATZORDEA 

 

AMAIKAK BAT 

- Jendaurreko ekitaldiak egingo dira, bisitari-taldeko 8 pertsona 
bertaratzen utziko zaie taldeko kideei, eta Amaikaren aldetik, 

bazkideak eta zuzendaritzako kideak soilik izango dira, 150 

lagunentzako lekua bete arte, edo 110 lagunentzako lekua bete 
arte, partidan zehar prezipitazio handiak aurreikusten badira. 

- Talde bisitariak aldez aurretik eman beharko du taldekideen eta 

laguntzaileen zerrenda, beranduenez taldea iristen denean. 
Zerrendan taldekideen eta laguntzaileen izenak eta telefonoak 

agertuko dira gutxienez. 

- Bisitarien taldea partida hasi baino 60 minutu lehenagora arte 
eta Amaikahastako laguntzaileei eta bazkideei partida jokatu 

baino 15 minutu lehenagora arte ez zaie instalazioetara sartzen 

utziko. Partida hasi eta 10 minutura itxiko da atea. Ez zaie sartzen 
utziko sarrera-kontrolean 37,0º-tik gorako tenperatura duten 

pertsonei. Partida jokatzen ari ez den pertsona oro eserita egongo 

da Amaikako arduradunen esanei jarraituz. 
- Ez da taberna-zerbitzurik egongo. 



- Ekipo bakoitzerako 2 aldagela erabiliko dira urruntasuna 

gordetzeko, eta hitzaldi teknikoak kanpoan emango dira, 
klimatologiak uzten badu. 

- Amaikako arduradunen seinaleak eta oharrak bete behar dira, eta 

Euskadiko Futbol Federazioaren protokoloan eta osasun-arauetan 
jasotako arau orokorrak ere bete behar dira: maskara erabiltzea 

jarduera fisikoan izan ezik, urruntzea, eskuen higienea, materialak 
eta erabilera pertsonaleko ur-botilak ez partekatzea, kobidarekin 

bateragarriak diren sintomak dituzten edo kasu positibo batekin 

kontaktua izan duten pertsonak joatea debekatua izatea...) 
 

ANAITASUNA 
Gainerako taldeak jakinaren gainean egon daitezen, jakinarazi 
nahi dizuegu San Juan zelaian jokatu beharreko partidak ateak 
itxita jokatuko direla, beste abisu bat eman arte. Era berean, 
aldagelak itxita egongo dira eta ezingo dira erabili. Zelaiaren 
sarreran, parte-hartzaile guztiei tenperatura hartuko zaie eta 
eskuak garbituko dira. 
Taldeei eskatzen zaie parte-hartzaileen zerrenda beteta 
ekartzeko. 
Barkamena eskatzen dizuegu horrek sor diezazuekeen 
eragozpenengatik. 
 
 
Eskerrik asko, 
 

 

ANTIGUOKO  

Antiguoko Kirol Elkarteak gainerako klubei jakinarazi die COVID-

19ren pandemiaren ondorioz Berioko Udal Instalazioetan ez dela 

aldagelarik izango berriz jakinarazi arte. Halaber, jakinarazi dute 

partidak ateak itxita jokatuko direla, eta, beraz, taldeak, staff 

teknikoa eta elkargokidea edo elkargokideak baino ez direla 

sartuko. 



 

Zalantzarik izanez gero, zuen esanetara gaude. 

 

Eskerrik asko eta barkatu eragozpenak. 

 

Agur bero bat. 

 

Antiguoko Kirol Elkartea 

 

AÑORGA 

Añorga K.K.E-ko direktibatik informatu nahi dizuegu Rezolan 

jokatuko diren partidu guztiak ikusle gabe izango direla. 

 

Aldagelen inguruan, arropa uzteko eta aldatzeko aukera egongo 

da, baina ezin izango da dutxatu. 

 

Mila esker. 

 

AKKE 

 

ARRUPE CHAMINADE (S.A.N.S.E.) 

Sarrera 
Gaur egungo osasun egoerak irauten duen bitartean, 
Covid-19ren ondorioz, CD Sanse taldearen etxekopartida 
guztiak ateak itxita jokatuko dira.Gogoan izan CD Sanseko 
instalazioak ikastetxe baten barruan daudela eta ez dutela 
kirol-instalazio batenberezko zerbitzurik. 
Etxeko taldea partida hasi baino 65 minutu lehenago 
sartuko da zelaira. Sartzeko prest daudenean,615781701 
(larunbatetan) edo 695783316 (igandeetan) zenbakira deitu 
beharko dute atea irekidiezaieten. 



Bisitariak partida hasi baino lehen sartuko dira 55 '-ko 
zelaira. Sartzeko prest daudenean, 
615781701(larunbatetan) edo 695783316 (igandeetan) 
zenbakira deitu beharko dute atea ireki diezaieten. 
Instalazioetan sartu aurretik, esparrura sartzen den 
pertsona orori hartuko zaio tenperatura.Lehenengo 
hartualdi batean balioa 37,0ºC-tik gorakoa bada, 
lehenengotik minutu bat (1min)igarotakoan egingo da 
bigarren hartualdi bat. Bigarren hori 37,0ºC-tik gorakoa 
bada, bigarrenetikbost minutu (5 minutu) igaro ondoren 
hirugarren hartualdi bat egingo da. Hirugarren hartune 
hori37,0ºC-tik gorakoa bada, ukitutako pertsonari 
instalazioetara sartzea ukatuko zaio. 
Instalazioetara sartzen den pertsona orok dagokion eskuen 
higienera sartzen den unean jardunbeharko du, osasun-
agintariek ezartzen dutenaren arabera. 
Jokalariak etxetik aldatuko dira. Ez da aldageletarako 
sarbiderik emango, baina ekipamendubakoitzeko materiala 
uzteko eremu estaliak prestatuko dira. 
Jokalekutik kanpo, gutxienez 2 metroko tartea egongo da 
uneoro. 
Partida jokatzen ari direnek izan ezik, gainerako jokalari 

guztiek, bai eta taldeko gainerako langileekere 

(entrenatzaileak, delegatuak, etab.), maskara erabili 

beharko dute uneoro, eta gutxienez 2 m-kodistantziari eutsi 

beharko diote. 

Ordezko jokalariek aulkitik kanpo egon beharko dute, 

maskararekin eta gutxienez 2 m-kodistantziarekin. Euria 

egiten badu eta arbitroak horretarako aukera ematen badu, 

ordezko jokalariekestalitako eremua okupatu ahal izango 

dute partida ikusteko. 

Ezingo da inolako objekturik partekatu, hala nola petoak, 

espinillerak eta abar.  



Jokalari bakoitzakbere ur-botila ekarri beharko du, eta 

berak bakarrik erabiliko du. Botilak iturrietan bete 

daitezkebaina ezingo da iturrietatik edan. 

Bainugeletara banaka sartuko dira, libre egon arte zain. 

Erabili aurretik eta ondoren, eskuak garbitubeharko dira 

urarekin eta xaboiarekin. 

Zelaia libre balego, bertan berotu ahal izango da. Zelaia ez 

da egongo erabilgarri jokatzen ari denpartida baten 

atsedenaldian. Zelaia beroketarako libre ez balego 

bisitarien taldeak berotu egingo duareto futboleko zelaietan 

(zoru urdina). Euria eginez gero, saskibaloiko kantxa 

estalietan berotu ahalizango du. Etxeko taldeak goiko 

hockey zelaian berotu ahal izango du, beti ere jokatzeko 

moduanbalego, eta euria eginez gero, pilotalekuan. 

Instalazioen jabearen araudiaren arabera, beroketahori, 

futbol zelaitik kanpokoa denez, musukoaz egin beharko da. 

Beroketa eta partida bitartean erabiltzen diren baloiak 

erabili aurretik eta ondoren, desinfektatukodira, 

atsedenaldia barne. 

Zelaian sartzean eta zelaitik irtetean, atsedenaldia barne, 

partidan parte hartu duten jokalari guztiekeskuak garbituko 

dituzte, partida jokatu bitartean gertatzen diren ordezkoak 

barne. 

Partida amaitzean, taldeek (talde bakoitzak bere aldetik) 

elkarrekin utzi beharko dituzte instalazioak,eta, horretarako, 

atea irekitzeko eskatu beharko dute 615781701 

(larunbatetan) edo 695783316(igandeetan) telefonora dei 

 

ASTIGARRAKO MUNDARRO 

Hurrengo adierazpenaren bidez, Astigarragako Mundarro 

F.K.E.ak honakoa 



jakinarazten du: 

Irizpide berriak jaso bitartean, ez da aldagelarik egongo 

erabilgarri 

Zarkumendegiko futbol zelaian (harmailetan espazio bat egongo 

da aldatzeko 

eta gauzak uzteko. Epaileek aldagela bat izango dute, 

ordenagailuarekin). 

Gainera, partidak ikuslerik gabe jokatu dira. 

 

Agurrak eta eskerrak 

 

Astigarragako Mundarro F.K.E-ko Zuzendaritza Batzordea 

 

BEHOBIA 

Idatzi honen bidez, eta COVID-19k eragindako egungo egoera 

kontuan hartuta, klub guztiei jakinarazten diegu, lehiaketa 

hasteari begira, Artian (Irun) egiten diren lokal gisa ditugun 

alderdi guztiek ez dutela hiriko patronatuaren baimenik 

aldagelak erabiltzeko inongo talderentzat, berriz abisatu arte. 

Beraz, eskatzen diegu gure instalaziora joaten direnean 

aldatzeko. 

Halaber, aprobetxatu eta jakinarazi nahi dugu partida guztiak 

ateak itxita egingo direla, instalazioetarako sarbidea taldeen 

talde teknikora, bi klubetako jokalarietara, epaileetara eta 

baimendutako pertsonetara mugatuko dela. 

Ezingo da instalazioetara sartu, ez harmailak barne, ez gurasoak, 

ez senideak, ez laguntzaileak. 

 

Sentitzen dugu sortutako eragozpen horiek guztiak, eta espero 

dugu egoerak hobera egitea eta hain murriztaileak ez diren 

neurriak hartu ahal izatea. 

 



Zalantzarik izanez gero, zuen esanetara gaude. 

 

Agur bero bat. 

 

CD Behobia 

 

BERGARA 

Gainerako taldeak jakinaren gainean egon daitezen, jakinarazi 

nahi dizuegu Ligako partiduetan Ipintza eta Agorrosin futbol 

zelaietan ikusleak sartu ahal izango direla, beti ere harmailetako 

aforoa bete arte. Agorrosineko partiduetan, norgehiagoka hasi 

baino 5min. lehenagora arte klubeko bazkideek lehentasuna 

izango dute. Era berean, aldagelak motxilak utzi eta arropaz 

aldatzeko irekita egongo dira baina dutxak ezingo dira erabili. 

Zelaiaren sarreran, parte-hartzaile guztiei tenperatura hartuko 

zaie eta eskuak garbituko dira. 

 

Taldeei eskatzen zaie parte-hartzaileen zerrenda prest izatea, 

behar izan ez gero eskura izateko. Agorrosineko partiduetan 

klubetako ordezkariendako eta jokalariei jarraipena egiten dieten 

profesionalei lekua gordetzeko aukera egongo da, partidu asteko 

ostegun aurretik emailez notifikatuz. Gehienez 10 eserleku 

gordeko dira. 

 

DANENA 

Danena Kirol Elkartetik informatu nahi dizuegu, Elbarrenan 

jokatuko diren partidu guztiak, ikusle gabe izango direla. 

 

Aldagelak ezin dira erabili, beraz ezingo da dutxatu, kanpotik 

zatozten taldeak, aldatuta etorri beharko duzue, gradatan 



guneak bereiztuko dira eta talde bakoitzak berea izango du, bai 

arropa uzteko, eta ordezkoak partidan zehar bertan egoteko. 

 

Ulertuko duzuelakoan, mila esker. 

 

Danena KE 

 

DUNBOA 

Partida ofizialei begira, Dunboa-Eguzki Kirol Klubak gaitasun 

teknikoa eta espazio nahikoak ditu Klub horrek Irungo San Jose 

Obreroko instalazioetan jokatzen dituen partida ofizialetan 

aldagelak bermatzeko, bai jokalarientzat, bai arbitro 

taldearentzat. 

 

Eskatzen dizuegu une oro bete ditzazuela Protokoloa eta 

erakundeak emandako jarraibideak. 

 

Aldagelak jarriko dira, eta dutxak debekatuta daude. 

Partidetan ez da baimen publikorik ematen 

 

Agur bero bat. 

 

ELGOIBAR 

COVID 19 kodeak gaur egun duen egoeraren ondorioz, idazki 

honen bidez jakinarazten dugu MIntxetan (Elgoibar) jokatuko 

diren partida guztiek 260 laguneko edukiera mugatua izango 

dutela. Edukiera horri dagokionez, 15 plaza jarriko dira talde 

bisitarien laguntzaileentzat, eta gainerakoak gure bazkide eta 

zaleentzat izango dira. 

 



Taldeek partidaren aurreko ostiralean bidali beharko dute 

zerrenda bat, partidan parte hartzen duten jokalarien eta 

teknikarien izen-abizenak eta telefono-zenbakia eta haien 

tenperatura erregistratzeko 15 laguntzaileak adierazita. 37º 

baino gehiago dituzten guztiek ezingo dute instalaziora sartu, eta 

zerrendan erregistratuta ez dauden guztiek ezingo dute 

instalazioetara sartu. Zerrenda ostiralerako bidaltzea ezinezkoa 

bada, instalazioetara iristean entregatu ahal izango da, baina 

eskertuko genizuke aldez aurretik bidaltzea. 

 

Instalazioetara iristean, talde bakoitzari adieraziko zaio non utzi 

ahal izango dituen bere gauzak harmailetan. Jokalariak etxetik 

aldatuta joatea eskatzen dugu. Eguraldiaren arabera, eguraldi 

txarra eginez gero, aldagela bat prestatuko da bisitariek partida 

amaitzean dutxatzeko aukera izan dezaten, 5-6 pertsonako 

taldeetan eta 5-10 minututan. 

 

Sentitzen dugu eragozpenak izatea, eta espero dugu egoerak 

ahalik eta denbora gutxien irautea. 

 

Zalantzarik izanez gero, zuen esanetara gaude. 

 

Agur bero bat. 

CD Elgoibar 

 

HONDARRIBIA 

Gipuzkoako gainerako kluben ildoari jarraituz, Hondarribia Futbol 

Elkartetik jakinarazi nahi dugu aldagelak ere ezingo direla erabili, 

ez belar naturaleko zelaikoak, ez eranskinekoak (artifiziala). 

Beraz, jokalariak gure instalazioetara aldatuta joatea 

gomendatzen dugu. 

 



Urriaren 9an jakinarazi genuen bezala, partidak ateak itxita 

jokatuko dira bi zelaietan. 

 

Sentitzen dugu egoera hau, eta espero dugu egoerak hobera 

egitea eta hain murriztaileak ez diren neurriak hartu ahal izatea. 

 

Agur. 

HFE. 

 

IGELTEGI 

Idatzi honen bidez, eta egungo egoera kontuan hartuta, klub 

guztiei jakinarazten diegu, lehiaketaren hasierari begira, La 

Salleko lokal gisa jokatzen ditugun partida guztietan, ez dela 

aldagelarik izango berriz jakinarazi arte. Halaber, aprobetxatu eta 

jakinarazi nahi dugu partida guztiak ateak itxita egingo direla, 

eta, beraz, instalazioetarako sarbidea staff teknikora, bi 

klubetako jokalarietara eta epaileetara mugatuko dela. Beraz, 

ezingo dira instalazioetara sartu ez gurasoak, ez senideak, ez 

laguntzaileak. 

 

Zalantzarik izanez gero, zuen esanetara gaude. 

 

Eskerrik asko eta agur bero bat. 

 

INTXAURDI (Cesar Benito) 

 

- Parte-hartzaileek, senideek eta oro har ikusleek, 

osasun-agintariek ezarritako betebehar guztiak betez 

joan beharko dute instalazioetara. 

- Zelaira sartzeko bi sarrera bereizten dira: 



 Jokalariak, entrenatzaileak eta epaileak, iturriaren 

ondoan dagoen atetik sartzen dira, zelaiaren 

erdialdean dago atea. 

 Gurasoak, senideak eta, oro har, ikusleak tabernako 

atetik bakarrik sartu ahal izango dira zelaira. 

Norgehiagoka bertatik ikus daiteke, edo zelaiaren 

alboan jarritako aulkietan eserita. 

Bi eremuak argi eta garbi mugatuta egongo dira. 

- Norgehiagokak ezin izango dira, inolaz ere, zelai 

inguruan zutik ikusi. 

- Harmailak itxita egongo dira jendearentzat. 

- Zelaiko bi sarreretan nahitaezkoa izango da eskuen 

higienea, erabiltzaileen eskura egongo diren soluzio 

hidroalkoholikoekin. 

- Kirolarien sarreran, tenperatura hartuko da eta ezingo 

da sartu 37,0ºC-tik gorako hartualdietan edo Covid-

19arekin lotutako sintomekin (eztula, arnasa hartzeko 

zailtasuna, gorakoak, etab.). Taldeko arduradunak 

egingo du hartualdi hori. 

- Talde bisitariek 3 baloi eskatuko dituzte, eta aldez 

aurretik desinfektatuta emango zaizkie. Era berean, 

aldagelak desinfektatuko dira aldageletara sartu 

aurretik. 

- Parte-hartzaile guztiei eskatzen zaie beren izenean 

markatutako ur-botila indibiduala erabiltzea. 

- Aulkiko jokalariek musukoa erabili eta poltsa bat 

eraman beharko dute gordetzeko, baita berotzeko 

arropa ere, eta behar bezala identifikatuta eduki 

beharko dute. 



- Klubek talde bakoitzeko kideen zerrenda izango dute 

uneoro (FGFren protokoloaren 2. eranskina). 

- Jokalariak aldatuak iritsi beharko dira. Motxilak 

harmailetan utziko dituzte. Norgehiagokaren amaieran 

aldagelak (7 lagunentzako edukierarekin) eta dutxak (3 

lagunentzako edukierarekin) izango dituzte.2. 

eranskina). 

 

 

 

 

 

 

LAGUN ONAK 

Covid-19 protokoloa. 

Garmendipe Zelaia - 

Belar Naturala: 

Belar naturalean jokatzen diren partidak ate irikia jokatuko dira 

eta dutxatzeko aldagelak izango dira. 

 

Garmendipeko zelaia 

Belar Artifiziala 1. Eranskina 

Momentuz ateak itxita jokatuko dira eta taldea bakarrik sartzeko 

aukera egongo da. Dutxatzeko aukera izango dugu eta, ahal 

izanez gero, aldagela bat baino gehiago (egun horretako partiden 

arabera). 

 

Garmendipeko zelaia 

Belar Artifiziala 2. eranskina 

Momentuz ateak itxita jokatuko dira eta taldea bakarrik sartzeko 



aukera egongo da. Dutxatzeko aukera izango dugu eta, ahal 

izanez gero, aldagela bat baino gehiago (egun horretako partiden 

arabera). 

 

MARTUTENE 

Martutene K.E.-k jakinarazi du: 

Honen bidez, eta egungo egoera kontuan hartuta, klub guztiei 

jakinarazten diegu, lehiaketaren hasierari begira, Martuteneko 

futbol-zelaian jokatzen diren partida guztietan ezingo direla 

aldagelak erabili berriro jakinarazi arte; beraz, instalaziora 

doazen talde eta arbitroei eskatzen diegu dagoeneko aldatuta 

erabil dezatela, arbitroei ordenagailua erabiltzeko aukera 

emango zaiela  

Taldeek partidan parte hartzen duten jokalarien eta teknikarien 

izen-abizenekin zerrenda bat aurkeztu beharko dute zelaiaren 

sarreran, tenperatura erregistratzeko. 37º baino gehiago 

dituzten guztiek ezingo dute instalaziora sartu. 

Era berean, jakinarazten dugu partida guztiak ateak itxita 

jokatuko direla, eta, beraz, bi klubetako teknikariak eta jokalariak 

soilik sartuko direla instalaziora.  

Sentitzen dugu eragozpenak izatea, eta espero dugu egoerak 

ahalik eta denbora gutxien irautea. 

Zalantzarik izanez gero, zuen esanetara gaude.  

Agur bero bat. 

Martutene K.E 

 

OIARTZUN 

Oiartzun KE taldeak klub guztiei jakinarazi die, lehiaketaren 

hasierari begira, ez dugula Udalaren baimenik aldagelak zentzu 

guztietan erabiltzeko. Beraz, eskatzen dizuegu Karla Lekuona eta 



Karla Lekuona Eranskinera doazen taldeak aldatuta etor 

daitezela. Era berean, ikusleek ez dute instalazioetarako 

sarbiderik izango. 

Udalak instalazioak erabiltzeko baimenak eman ondoren, behar 

bezala jakinaraziko dugu. 

Sentitzen dugu egoera, eta espero dugu egoerak ahalik eta 

denbora gutxien irautea. 

Agur bero bat. 

Oiartzun k e 

 

ORDIZIA 

Ordizia kirol elkartea informatu nahi dizuegu: 

 

1-. Altamiran jokatuko diren partidu guztiak ikuslegabe izango 

direla momentuz. Egoera aztertzen jaongo gara eta aldaketak 

baldin badaude saiatuko gara Armaiak irikitzen. 

2- Kampo taldeak aldagelak izango dituzte dutxatzeko.Aldatuta 

etorri beharko dute eta partidua amaitu ondoren dutxatzeko 

aukera izango dute. Gehienez 15 minuto izango dituzte 

dutxatzeko. 

3- Taldeak jokalarien eta teknikoen zerranda aurkeztu beharko 

dute izena eta abizenekin, zelaian sartzerakoan. 

4- Hasieratik jolasten ez duten jokalariak armaietan eseriko dira 

maskarila eta 1,5m-ko distantziakin. 

 

Besterik gabe sentitzen dugu eragozpenak. 

 

OSTADAR 

Ostadar SKT-ko direktibatik informatu nahi dizuegu, Michelinen 

jokatuko diren partidu guztiak, ikusle gabe izango direla. 



 

Aldagelak ezin dira erabili, beraz ezingo da dutxatu, kanpotik 

zatozten taldeak, aldatuta etorri beharko duzue, gradatan 

guneak bereiztuko dira eta talde bakoitzak berea izango du, bai 

arropa uzteko, eta ordezkoak partidan zehar bertan egoteko. 

 

Ulertuko duzuelakoan, mila esker. 

 

OSTADAR SKT 

 

PASAIA 

Pasaiak eta klub guztiei jakinarazi die, txapelketaren hasierari 

begira, partidak lokal gisa jokatuko ditugula Jesus Mari Zamoran, 

eta ez dugula ikuslerik izango. Gainera, ez dugu aldagelarik 

erabiliko bi taldeentzat. Beraz, gure instalaziora doazenean, 

aldatu dezatela eskatzen diegu. 

Bestalde, arbitroei aldagela bat prestatuko zaie, mahai, 

ordenagailu eta dutxarekin. 

Sentitzen dugu egoera hau, eta espero dugu egoerak hobera 

egitea eta hain murriztaileak ez diren neurriak hartu ahal izatea. 

Agur bero bat. 

Pasaia K.E. 

 

REAL UNION 

Irungo Udaleko Kirol Patronatuaren jarraibideei jarraituz, 
Stadium Gal eranskinean jokatzen diren partida guztietan ezin 

izango dira aldagelak erabili beste abisu bat eman arte. 

Publikoa 
COVID 19ren ondorioz, Stadium Gal eranskinean jokatuko diren 

partida guztiek edukiera mugatua izango dute. Oso txikia da. 

Behar bezala akreditatuta dauden eta instalaziora sartu ahal 



izateko osasun-baldintzak betetzen dituzten klubeko abonatuei 

baino ez zaie utziko zelaira sartzen. 

 

SAN MARCIAL 

Honen bidez, eta egungo egoera kontuan hartuta, klub guztiei 

jakinarazten diegu, lehiaketaren hasierari begira, Irungo San Jose 

Obreron lokal gisa jokatzen ditugun partida guztietan ez dela 

aldagelarik izango, berriz ere jakinarazi arte. 

 

Era berean, jakinarazten dugu partida guztiak ateak itxita 

jokatuko direla, eta, beraz, bi klubetako teknikariek eta jokalariek 

soilik izango dutela instalazioetara sartzeko aukera. 

 

Sentitzen ditugu eragozpenak eta animo asko, ziur baikaude 

hilabete hauek ezberdinak eta biziak izaten ari direla, baina 

pixkanaka irteera ikusten ari garela. 

 

Zalantzarik izanez gero, zuen esanetara gaude. 

 

Agur bero bat. 

 

C.D. San Martzial 

 

TOLOSA 

BERAZUBI ESTADIOA: 

- Belar Naturala. 

- Publikoarekin jokatuko dira eta dutxatzeko aldagelak izango 

dira. 

 

USABAL FUTBOL ZELAIA: 

- Belar Artifiziala. 



- Momentuz, EZ dira partiduak publikoarekin jokatuko. Taldeak 

bakarrik sartzeko aukera egongo da. Aldagelak itxita mantenduko 

dira eta ez da egongo dutxatzeko aukera. 

 

TOURING 

Touring kek jakinarazi nahi die aurkari guztiei, Fanderiako futbol 

zelaian jokatu beharreko taldeek, aldagelak erabili ahal izango 

dituztela partida ondoren dutxatzeko(2 aldagela talde bakoitzeko 

eta dutxetan 4 pertsona izanik gehienez batera). Zelaira sartzeko, 

taldeko jokalari zein teknikoei, tenperatura hartuko zaie(373 tik 

gora ematen duenak ezingo duelarik sartu) eta eskertuko genuke 

haien zerrenda ekarriko balitz. 

Publikoaren sarrera baimendua dago eta harmailaren %50 bete 

arte sartu ahal izango da. Harmailetan eserita bakarrik egon 

ahalko da eta arduradunek esandakoa betez. 

Zelaiko sarrera, ertzantzaren kuartel ondoko atetik burutuko da. 

 

TRINTXERPE 

COVID 19 kodeak gaur egun duen egoeraren ondorioz, idazki 

honen bidez jakinarazten dugu Trintxer zelaiko partidak ateak 

itxita egingo direla, hau da, jendearentzako sarbiderik gabe. 

Arbitraje-taldeak, taldeak (jokalariak, teknikariak bakarrik) eta 

zelaiaren kudeatzaileak baimendutako pertsonak 

(C.D.Trintxerpe) zelaira sartu ahal izango diren. Jakinarazi behar 

da, halaber, jarduera hobeto garatzeko azpimarratu behar 

dugula, batez ere, ekipoak dagoeneko aldatuta datozela 

instalaziora, eta aldagelen erabilera eskainiko zaiela bisitari gisa 

aritzen diren ekipoei. 

 



URNIETA 

COVID19 pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, Urnietako 

futbol zelaian neurri bereziak hartu behar izan dira. Horrez gain, 

Urnietako Kirol instalakuntzetako obrak ere neurriak moldatzera 

behartzen gaitu. 

- Ezin dira aldagelak erabili. Jokalariak aldatuta etorri beharko 

dira. Estalitako gradak erabili ahalko dira beraien gauzak uzteko 

eta partidu aurreko “txarla” egiteko. 

- Ikuslegoaren sarrera debekatuta dago. Horrez gain, kiroldegiko 

obrak direla eta futbol zelaia ikustea ahalbidetzen duen parking-a 

okupatuta dago “behin-behineko kiroldegiagatik”. 

 

UROLA 

Urola KEk honako hau jakinarazi nahi du: 

 

1- Talde bakoitza partida hasi baino 60 minutu lehenago sartuko 

da. Talde bisitariak Argixaoko ate nagusitik eta SD Urola ke 

taldeak eranskineko atetik. 

 

2- Partidak publikoarekin izango dira. Instalazioaren % 60ko 

edukiera. Gehienez 600 lagun Argixaon eta 150 pertsona Luis 

Urdangarin Eranskinean. Jendea baimendutako guneetan 

kokatuko da, betiere maskara batekin, segurtasun-distantziak 

mantenduz eta instalazioetako hainbat eremutan (kantina, 

komunak, harmailak...) jarritako karteletako argibideei jarraituz. 

 

3- ordezkoak eseriko dira aulkiaren eta harmailaren artean, 

adierazitako eserlekuetan, segurtasun-distantziak errespetatuz. 

 

4- aldagelak erabiltzea baimenduta dago, dutxa barne: 

gehienezko edukiera 11 pertsona. 



 

5.- Hitzaldi teknikoak kanpoan egingo dira. 

 

USURBIL 

Mezu honen bidez jakinarazi nahi dizuegu Usurbil FT-k erabiltzen 

duen Harane zelaian (Usurbil) gaur gaurkoz ez ditugula aldagelak 

baimenduak eta ikuslerik ezin dela sartu instalakuntzetara. Beraz, 

eskertuko genuke aurkariak aldatuak etortzea. Lanean gabiltza 

baimentzeko ikuslegoa eta aldagelak, baimentzen digutenean 

komunikatuko dugu. 

 

Ulertuko duzuelakoan, 

 

Usurbil FT 

 

ZUMAIAKO 

Zumaiako F.T ko direktibatik adierazi nahi dizuegu Aita Marin 

jolastuko diren partiduetan aldagelak dutxa azkar bat hartzeko 

erabili ahalko direla baina ez partidu aurretik aldatzeko eta 

motxilak uzteko beraz partiduetara aldatuta etortzeko eskatzen 

dizuegu. 

 

Aldagelen aforoa limitatuta dugu 7 pertsonatara aldagelako, 

talde bakoitzari bi aldagela utziko dizkiogu dutxatzeko beraz 

jolastea amaitzen duten jokalariei lehen bait lehen dutxatzen 

joatea eskatuko diogu denak denbora laburrean eta 

sakabanatuta dutxatuta egoteko. 

 

Barkatu eragozpenak 

 



Agur bat 

 

Zumaiako F.T 


