
Gehituko emakumezkoen  futbol taldearen funtzionamendu araudia 

 

1. TALDEAREN OINARRIAK: 

1.1. Gehituko  emakumezkoen  futbol taldeak  espazio ireki, tolerante eta aske bat  

eskaini nahi dio  futbolean jolastu, une atsegin bat izan  eta  konpainia onean pasa 

nahi duen  emakume orori. 

1.2. Taldea beti  jokalari berrien sarrerari  irekia  dago, inongo baldintzarik gabe (adina, 

egoera fisikoa, sexu orientazioa, arraza, nazionalitatea, etab.), beti ere 

funtzionamendu araudia onartuz eta jokalariak  ezarritako joko sistemaren 

barnean sartuak egoteko  posibilitatearen existentziarekin. 

2. TXAPELKETA ETA ZENBATEKOA: 

2.1. Taldeak  kurtso  guztian zehar  Donostiako SoccerWorld-ek  antolatutako  futbol 5 

liga  femeninoan  hartzen du parte eta LGTB txapelketetan  ere parte- hartu  ahal 

izango du  jokalarien nahiaren arabera.  

2.2. Txapelketa hauetan  parte- hartzeagatik ordaindu beharreko zenbatekoa  

jokalariak bera ordaindua izango da. 

2.3. Gehitu-k  denboraldi bakoitzaren egoera  eta errekurtsioen arabera  diru eta 

ekipazio ekarpenak egin ahal izango ditu taldearen parte-hartzea sustatzeko. 

3. JOKALARI BERRIEN SARRERA: 

3.1. Taldean sartzeko  balorazioa egin  nahi duen edozeinek  diru laguntzarik eman  

gabe  jokatu ahal  izango duen proba  egun bat izango du. 

3.2. Proba  egun bakarra onartuko da jokalari berri bakoitzeko. 

3.3. Liga hasia dagoenean  atxikitzen diren  jokalariek jokatzeko gelditzen diren  

partiduen  proportzioan  ordainduko dute. 

3.4. Behin  zenbatekoa ordaindua eskubide osoko  jokalariak bezala sartuko dira 

taldean, eta  hortaz,  txandakatze sisteman  sartuko zaie. 

4. TALDEAREN ANTOLAKUNTZA: 

4.1. Ligan  apuntatzen  diren talde kopuruaren  arabera jokalarien txandatze sistema  

ezarriko da, lankidetza, parte-hartzea eta parte-hartzaileen arteko  ezagutza 

sustatzearren. 

4.2. Txandakatze hauek  zoriz eratuko  dira eta  partidu bakoitzerako  etorrera 

antolatzeko  balio ahal izango dute. 

4.3. Denboraldiaren amaieran  ezarritako txandakatzeak  orientagarriak izango dira eta 

egoeraren  arabera (lesioak, etorrera ezina, etab. ) aldagarriak  izango dira. 

4.4. Jokalari  bakoitzarena izango da  tokatzen zaion partidura  ezarritako ordutegian  

joatearen erantzukizuna eta  agerpen ezaren  posibilitatearen aurrean, ordezkatua 

izateko  bezainbesteko  denborarekin  jakinaraziko du. 

4.5. Partiduak  irauten duen bitarteko aldaketak, lehentasunez,  txandakatze bidez 

ezarritako jokalari  titularren  artean  egingo dira. Beharraren aurrean eta titularrik 

libre egon ezean , gainerako  jokalariek  futbol zelaira  irten ahal izango  dira plaza 

hutsak  bete ahal izateko. 

5. ARAUDIA ETA EGUNERAKETA: 

5.1. Araudi  honetan  egin nahi den  edozein  aldaketa  arduradunei e-posta  bidez  

jakinarazi behar zaie guirisandgehitu@gmail.com eta taldearen kide guztiengatik  

bozkatua izango da. 

mailto:guirisandgehitu@gmail.com

