
EUSKARAKTIBATU
saskibaloia 3x3 LEHIAKETA
LUIAOND  0 EKAINAK   4  

ARAUTEGIA / OINARRIAK

1. JOKALEKUA: Luiaondoko kantxa gorria izango da, 18x9m. inguruko zelaia erabiliko 
delarik (kantxaren erdia). Saski bakarra erabiliko da.

2. JOKALARIAK: partida bi talderen artekoa izango da, bakoitzak zelaian 3 jokalari eta 
bat aulkian izango du. Beraz, talde bakoitzak gutxienez hiru kide izango ditu eta 
gehienez lau. Aldaketak jokoa geldirik denean egin daitezke soilik. Taldeak bereizteko 
moduan jantzita ez badatoz, antolakuntzak jarritako petoak erabiliko dira.

3. Lehiaketa honetan EZ DA SEXU BEREIZKETARIK egingo, beraz taldeak genero aldetik 
nahieran osatu daitezke.

4. KATEGORIAK: bi kategoria izango dira
A kategoria 2005-2009 artean jaiotakoak
B kategoria 2010-2013 artean jaiotakoak

5. SASKIRATZEAK: jaurtiketa libreak eta arkuaren barruko saskiratzeek puntu 1 balio 
dute, arkutik kanpokoek 2 puntu.

6. IRAUPENA: partidak 10 minutuko iraupena izango du. Baloiaren jabegoa 12 
segundokoa izango da. 

6. LEHIA: Talde guztiak lehiatuko dira talde guztien kontra eta puntu gehien lortzen 
dituena izango da talde garailea. Irabazitako partidu bakoitzak 3 puntu balioko du, 
berdinketarekin puntu bat eskuratuko da eta galduz gero 0.

8. EZ DA ONARTUKO jarrera homofobo, sexista edo xenofoborik, ezta irainik ere. Arau 
hau ez betetzeak lehiaketatik kanporatua izatea ekarriko du ezinbestean.

9. HASIERAKO SAKEA: zozketa egin ostean, partida hasteko egingo da baloia saskiaren 
azpiko zirkulutik arkuaren kanpoaldean dagoen jokalari bati pasaz. Horrela egingo da 
baita saskiratze bakoitzaren ostean.

10. ERASOA ETA DEFENTSA: Saskiratze baten ostean edo eta baloiaren jabegoa 
eskuratu ostean, defentsan ari zen taldea erasora aritzeko, baloia arkutik kanpo 
dagoen jokalari bati pasa edo arkutik kanpora eraman beharko du. Defentsan zegoen 



taldeak, jabego eskuratzean, baloia duen jokalaria saskipeko zirkuluan badago, 
jokalari horri ezingo zaio eraso, hala egitekotan falta bailitzateke.

11. IRABAZLEA: 10minutuak bete baino lehenago 21 puntura heltzen den taldea 
izango da irabazlea, bestela puntu gehien lortutakoa. Irabazleak bi puntu eskuratuko 
ditu. Berdinketaren kasuan puntu bana.

12. FALTAK: arkuaren kanpoko falta jaurtiketa libre batekin zigortuko da, arkutik 
kanpokoa bi jaurtiketa librerekin. 7. faltatik aurrera, falta guztiak bi jaurtiketa 
librerekin zigortuko dira. 10. faltatik aurrera, bi jaurtiketa libre eta baloiaren 
jabetzarekin.

13. ARAUDIA: gainerakoan saskibaloiko araudia aplikatuko da.

14. EPAILEA: epaile batek zuzenduko du norgehiagoka.

15. ARDURADUNA: antolakuntzako pertsona honek emaitzak kontrol mahaira eraman 
eta talde bakoitza abisatuko du bere partida hasteko ordua denean.

16. KONTROL MAHAIA: bertan jasoko dira partidako emaitzak eta erabakiko dira 
antolakuntzarekin zerikusia duten afera oro, hala nola jokalari edo talderen batek 
arauak betetzen ez baditu, berau kaleratzea.

17. EUSKARAKTIBATU kanpainaren baitako ekitaldia denez, komunikaziorako 
hizkuntza euskara izango da, noski.

18. Oinarri hauek aldatzeko eskumena gordetzen du antolakuntzak, egoerak hala 
eskatzen badu. Baita, lehiaketa bertan behera uzteko aukera ere, baldintza egokiak 
ematen ez badira. 

KONTAKTUA
info@aiaraldekoeuskalgintza.eus
688862949
info+ labur.eus/AIEKE_3X3
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