
BILBAO ARETO FOOTBALL CUP  

#BilbaoGazteNight 

 

+Info: bilbaoaretofootballcup@gmail.com 

 

 

BALDINTZAK 

1) Taldeak gutxienez 7 jokalari eta gehienez 10 jokalarikoak izango dira. Taldeak mistoak izan behar dira (gutxienez 

2 jokalari izan behar dute sexu bakoitzeko) Eta gutxienez Bilboko 2 jokalari izan behar dute. 

2) Jokalariek 16-23 adin tartekoak izan behar dira. 

3) Pertsona bakoitzak bakarrik talde batean matrikulatu ahal dira. 

 

MATRIKULAK 

4) Izen emate epea irailaren 22tik urriaren 13ra arte zabalik egongo da. FORMULARIO honen bitartez izena eman 

daiteke.  Izen-emateko epetik kanpo ezin izango da inor apuntatu, salbuespeneko egoeratan ezezik (3 jokalari 

lesionatuta…) 

5) Txapelketa ospatzeko gehienez 16 talde eta gutxienez 12 talde matrikulatuko dira. Tokiak matrikulen 

ordenagatik emango dira. Hasiera eman baino lehen ikusten badugu talderen bat emandako baldintzak ez 

dituztela betetzen, itxaron zerrenda erabiliko da. 

6) Matrikulazio doainik da. 

 

 

TXAPELKETAREN GARAPENA 

7) Partiduan bakarrik inskripzioan agertzen diren pertsonek jolastuko dute.. 

8) Partidua jolasten den bitartean, 5 jokalari egongo dira beti (4 zelaiko jokalari eta atezain 1), beti ere talde mistoa 

mantentzen (2 neska eta 3 mutil edo alrebes) 

9) Partiduen ordutegiak aurreneko asteartean jakinaraziko dira. Beti ere 19:00-21:00 ordu tartean eta udaletxeko 

instalazioetan. 

10) Taldeak 15 minutu lehenago heldu behar dira zelaira. Talde batek ezin izango balu bere partidura joan, astebete 

lehenago abisatu beharko du. 

11) Talde batek ez bada agertzen orduan eta ez badu abisatu, partidua galdutzat emango zaie, 3-0-eko emaitzarekin. 

12) Partiduak: 20 minutuko bi zati erlojua geldi gabe (10 minutuko etenaldi batekin)  

13) Talde bakoitzak kapitain edo ordezkari bat izango du. Horren eginbeharrak: 

a) Hasieran egiten den batzarrera joatea (arauak berri esateko eta dudak kentzeko) 

b) Partidua hasi baino lehen, taldekideen identifikatzeko txartela erakutsi behar dio antolatzaileei. 

14) Talde batek kanporatuta gelditu ahal da hurrengo arrazoiengatik: 

a) Bi partiduetan ez agertzean abisatu Gabe. 

b) Jarrera erasokorra beste partehartzaileekin edo arduradunekin. 

c) Jarrera erasokorra udaletxeko instalazio edo materialearen kontra. 
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15) Talde batek kanporatuta edo bere kabuz txapelketa uzten badu, haren kontra lortutako puntuak eta golak 

kenduko dira. 

16) Jokalari batek kirol kontrako ekintza bat egiten badu jokalari horri kanporatu epaileak kanporatu ahal du. 

Kanporatutako jokalari hori ez du bere taldea bat gutxiagorekin utziko, kanpoan dagoen beste jokalari batekin 

aldatu ahal da, baina joakalari hori ezin izango du bueltatu zelaira. Modu berean jokalari horri zigortu ahal zaio 

hurrengo partidua jolastu gabe, disciplina batzordeak hórrela adosten badute (batzorde hau epaile eta 

antolatzaileek beteko dute). 

17) Txapelketa bi zati izango ditu: ligaxka fasea eta kanporaketa 

a) Ligaxka: 

• 3-4 taldeko ligatzoak izango dituzte, guztiok guztion kontra jolastuko dutela. 

• Puntuazio sitema hurrengoa izanga da: irabazlea 3 puntu, berdinketa puntu bana eta galtzailea 0 

puntu. 

• Ligan, bi talde berdinduta geratzekotan, sailkapena egiterako orduan kontutan hartuko da:  

I. Zuzeneko emaitzak  

II. Golen ezberdintasuna (sartu/jaso) 

III. Gol gehien sartu dituenak 

IV. Zozketa. 

• Ligan, hiru edo lau talde berdinduta geratzekotan, sailkapena egiterakoan kontuan hartuko da: 

I. Golen ezberdintasuna (sartu/jaso) zuzeneko partiduetan (laugarren talderen 

kontrako partiduen lortutakoak alde batera utzita). 

II. Golen ezberdintasuna (sartu/jaso) guztira. 

III. Sartutako golak 

IV. Zozketa 

b) Kanporaketa: 

• Ligaxka bakoitzeko lehengo biak final laurdenetara sailkatuko dira beste ligazkakoen kontra 

jolasteko. Kanporaketak partidu bakarrekoa izango da eta irabazleak final erdietara pasatuko dira. 

Hmendik finaleko bi taldeak aterako dira. 

• Partidu hauetan, azkenengo emaitzak berdinketa bada, hiru penalti botako dute talde bakoitzak. 

Bota ondoren, berdinduta egotekotan, bat bateko heriotzarekin suertatuko da kanporaketa. 

18) Jokatzeko arauak bat datos Bizkaiko Futbol Areto Federazioan agertzen den arautegiarekin 
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