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ESKOLA FUTBOLA 2016-17: 

ERABAKIAK 

1. Lehen faseak kendu egingo da, baldin eta itzuli birako txapelketak sortu eta maiatzean amaitzeko 

aukera ematen duen gutxieneko talde-kopururik badago. 

2. D liga sortzen da benjamin eta kimuen kategorietan. 

3. E txapelketen izena aldatzen da, "EEEE" letraren ordez "RRRR" jarriz, bokal horri eman zaion erabileragatik: 

"Elitea", jatorrizko "Errendimendua"ren ordez. 

4. R1R1R1R1 eta    R2R2R2R2 txapelketak sortzen da. Bertan taldeek RRRR mailarako ematen dute izena eta aurreko 

denboraldian talde bakoitzak izan duen emaitzaren arabera, Federazioak taldea    R1R1R1R1 edo RRRR2 multzoan 

sartuko du. 

5. Izena emateko datak bete behar direla azpimarratzea. Epe hauek erabaki dira 2016-17 

denboraldirako: 

LehiaketaLehiaketaLehiaketaLehiaketa    IzenIzenIzenIzen----

ematerakoematerakoematerakoematerako    

datadatadatadata    

Lehiaketen hasieraLehiaketen hasieraLehiaketen hasieraLehiaketen hasiera    

RRRR (errendimendua)    2016/9/16 2016/10/02 

AAAA    2016/09/23 2016/10/15 

BBBB    2016/09/30 2016/10/23 

DDDD    2016/09/30 2016/10/23 

5eko FUTBOLA5eko FUTBOLA5eko FUTBOLA5eko FUTBOLA    2016/09/30 2016/10/23 

NESKEN FUTBOLANESKEN FUTBOLANESKEN FUTBOLANESKEN FUTBOLA....    2016/09/30 2016/10/23 

Data horiek eraginkorrak izan daitezen, beharrezkoa da datu guztiak behar bezala iraulita egotea 

(errepikatutako talderik gabe, erretiratutakorik gabe...). 

6. Bizkaiko Foru Aldundiak uda baino lehen INFORMAZIOINFORMAZIOINFORMAZIOINFORMAZIO----OHAROHAROHAROHAR bat bidali die erakundeei, onartutako 

berrikuntzarik garrantzitsuenen berri emanez: R1 eta R2 lehiaketak, A, B eta D mailak, gutxieneko 

kide-kopurua, deialdiak...   

7. DEIALDIAK: DEIALDIAK: DEIALDIAK: DEIALDIAK: Partida guztietan, RRRR eta AAAA lehiaketetako taldeek izena emanda dauden jokalarien % 80 

eraman behar dituzte gutxienez. Talde bat gutxieneko kide-kopuru hori lortu gabe aurkezten bada, 

zigor legez, partida galdutzat emango zaio. Arau hori talde biek ez badute betetzen, talde biei 

ezarriko zaie zigorra, eta biek galduko dute partida (medikuaren agiri ofiziala aurkezten badute izan 

ezik).  Kasu guztietan ere, partida jokatu egin beharko da. 
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8. Hauek izango dira 2016-17 denboraldirako TALDE BAT OSATZEKO gutxieneko kopuruak: 

 

LehiaketaLehiaketaLehiaketaLehiaketa    7ko futbola7ko futbola7ko futbola7ko futbola    11ko futbola11ko futbola11ko futbola11ko futbola    

R (errendimendua)R (errendimendua)R (errendimendua)R (errendimendua)    12 16 

AAAA    12 16 

BBBB    9 13 

DDDD    9 13 

 

9.9.9.9. Partiden ordutegiak:Partiden ordutegiak:Partiden ordutegiak:Partiden ordutegiak:    

• Kanpoko taldea jokalekutik 30 kilometro baino urrunagokoa denean, partidaren hasiera 

10:00etatik 12:30era izango da. 

10.10.10.10. R txapelketakR txapelketakR txapelketakR txapelketak        

••••    Partidetara doazen pertsonak eta kirolariak entrenatzen dituztenak izena emateko orrian 

ageri diren berak direla bermatzeko kontrol-sistema indartuko da. Horretarako, epaile-taldea oso 

zorrotza izango da lizentzien aurkezpenarekin, haiek ondo kontrolatu ahal izateko. Halaber, gai 

horren inguruko puntu bat sartuko da lehiaketa-arautegian. 

11. Mutualitatea:Mutualitatea:Mutualitatea:Mutualitatea: Federazioak haurren kategoriako jokalari guztiei eskainiko die mutualitatean 

sartzeko aukera (aurretiaz ordainduta), baina ez da derrigorrezkoa izango; bakarrik izango da 

derrigorrezkoa baldin eta kategoria horretako azken urtekoak badira eta beren erakundeko 

kadeteekin jokatu nahi badute. Aldundiak bere baliabideak erabiliko ditu eskaintza horren 

publizitatea egiteko.  

12. Nesken futNesken futNesken futNesken futbola:bola:bola:bola:  

• Benjaminen maila edo kategorian NESKEN FUTBOLANESKEN FUTBOLANESKEN FUTBOLANESKEN FUTBOLA sartzen da, benjaminen mailan nesken 

taldeen izen-ematea bultzatu duen kirol jarduera legez. 

• Haurren kategorian lehiaketa bi egongo dira: bata 7ko futbolekoa7ko futbolekoa7ko futbolekoa7ko futbolekoa, bestea 9ko futbolekoa9ko futbolekoa9ko futbolekoa9ko futbolekoa. 

• F9F9F9F9ko taldeek RRRR lehiaketetako taldeen ordu-tarte bera izango dute partidak jokatzeko. 

• F7ko haurrenF7ko haurrenF7ko haurrenF7ko haurren mailan, aldaketak egiteko orduan mutilekin egiten den moduan egingo da, neskek 

gutxieneko minutu-kopuru bat jarraian jokatu dezaten. 

• Nesken kontzentrazioei eutsiko zaie.     

• F7ko neF7ko neF7ko neF7ko nesken haurren mailakosken haurren mailakosken haurren mailakosken haurren mailako partidek 35 minutuko iraupena izango dute aldi bakoitzean (eta ez 

30). 
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13. 5eko futbola:5eko futbola:5eko futbola:5eko futbola: 

• Bejaminen mailan, 58 cm58 cm58 cm58 cm-ko balioa erabiltzea gomendatzen da. 

• Haur eta kadeteen mailetako areto futbolean, partiden iraupena ez aldatzea gomendatzen da, 

jokalariengan sortzen duen etenik gabeko nekamena dela eta. 

14.14.14.14. Zigorrak: Zigorrak: Zigorrak: Zigorrak: Eskola-ume bat zigortuta dagoenean, ume hori ez agertzea (edo zigortuta legez agertzea) 

ahalbidetu behar da, akta elektronikoan taldearen partida horretarako kide legez sartzeko 

aukerarik eman gabe.      

15.15.15.15. Sailkapenak: Sailkapenak: Sailkapenak: Sailkapenak: 2016-17 denboraldirako, berdinketarik gertatuz gero, sailkapen guztietan lehenengo 

eta behin talde bakoitzari ateratako txartelak (beltza, gorria, horia) hartuko dira kontuan. Halaber, 

gol 2 edo gehiago lortu dituen talde bakoitzari beste puntu bat gehiago emango zaio.     

16.16.16.16. Alde handiko emaitzak. Alde handiko emaitzak. Alde handiko emaitzak. Alde handiko emaitzak. Talde batek 10 gol baino gehiago sartu eta 5 gol edo gehiagoko errenta 

lortzen duenean, aktak itxi egingo dira. Partidak jarraituko du, baina ez dira kontuan hartuko handik 

aurrera lortutako golak.    

17. Eskola Kirolaren lizentzien estatu mailako kontabilizazioa: Eskola Kirolaren lizentzien estatu mailako kontabilizazioa: Eskola Kirolaren lizentzien estatu mailako kontabilizazioa: Eskola Kirolaren lizentzien estatu mailako kontabilizazioa: Sistema bat ezarriko da, Espainiako 

Futbol Federazioak Eskola Kirolaren lizentziak kontuan har ditzan. 

18. Euskadiko finalak:Euskadiko finalak:Euskadiko finalak:Euskadiko finalak: R txapelketako txapelduna errendimenduko finalera joango da eta A 

txapelketako txapelduna Estatuko Jokoetakoetara. 

 

                                                                                            Iñaki Gómez MardonesIñaki Gómez MardonesIñaki Gómez MardonesIñaki Gómez Mardones    

Bizkaiko Futbol Federakundeko presidentea 
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Carlos Sergio Achotegi  Carlos Sergio Achotegi  Carlos Sergio Achotegi  Carlos Sergio Achotegi      

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Saileko 

Euskara Zerbitzuko aholkulari orokorra 
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