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ARAUTEGIA / OINARRIAK

1. JOKALEKUA: Luiaondoko kantxa gorria izango da, 18x9m. inguruko zelaia erabiliko 
delarik (kantxaren erdia). Bi ate txiki baliatuko dira.

2. JOKALARIAK: partida bi talderen artekoa izango da. Zelaian talde bakoitzak hiru 
jokalari izango ditu eta ez da atezainik izango, beraz baloia ezingo da eskuarekin ukitu.
Talde bakoitzak gutxienez hiru kide izango ditu eta gehienez lau. Aldaketak edozein 
momentutan egin daitezke, beti ere aulkira doan jokalaria zelaia utzi ostean.
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. IRAUPENA: partidak 10 minutuko iraupena izango du. Ez dago denboran etenaldirik.

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.

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

8. ERDIKO SAKEA: zozketa egin ostean, partida hasteko egingo da, baita gol 
bakoitzaren ostean ere.

9. ALBOKO SAKEA ETA KORNERRA: Baloia zelaiko alboetatik ateratzean alboko sakea 
egingo da eta ezingo da zuzenean gol egitera jaurtiki. Kornerraren kasuan ordea bai. 
Bi kasuetan oinarekin aterako da.

10. DEFENTSA: defentsa librea izango da eta zelai osoan egin ahal izango da.



11. ATEKO SAKEA: baloia joko zelaiko atzealdetik ateratzean, ateko sakea egin beharko 
da. Hau oinarekin egingo da.

12. PENALTIA: jaurtiketa aurkariaren atearen kontrako korner batetik egingo da, 
bietako bat hautatuko du jaurtitzaileak. Gainerako jokalariak zelaian izango dira, 
jaurtitzailearen atzean. Penaltiarekin zigortuko da baloia eskuz jotzea edo eta falta 
batekin gol aukera bat galarazten denean.

13. FALTAK: falta guztiak jaurtiketa librearekin zigortuko dira.

14. ARAUDIA: gainerakoan futbol salako araudia aplikatuko da.

15. EPAILEA: ez da epailerik izango, jokalariek beraiek kudeatuko dute norgehiagoka 
erantzunkizunez eta errespetuz.

16. ANTOLAKUNTZAKO ORDEZKARI bat izango da norgehiagokan sor daitezkeen 
desadostasunen aurrean azken hitza izango duena eta bitartekari lanak ere egingo 
dituena.
Arauak betetzen direla gainbegiratu eta partidaren iraupena kontrolatuko ditu.

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

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

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

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