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VITAL FUNDAZIOA EMAKUMEZKOEN FUTBOL 
TXAPELKETEN OINARRIAK 

Antolatzailea: Vital Fundazioa da txapelketaren antolatzailea, eta Araban 
emakumezkoen kirola sustatzeko duen programaren barruko ekimena da 
hau. 

Helburua: Emakumezkoen kirola sustatzea, batez ere, 9 eta 16 urte 
bitarteko nesken artean, Vitoria-Gasteizen eta Araban. Emakumezkoen 
kirola sustatzea, eskolaz kanpoko jarduera den aldetik, baita lanerako 
irtenbide izan daitekeen aldetik ere, joko garbia eta lehiakortasun 
osasuntsua sustatuz. 

Kategoriak eta adinak: Taldeek 9 eta 16 urte bitarteko neskez osatuak 
izan behar dute oso-osorik. Honako hauek izango dira kategoriak: 
Benjaminak, 2009- 2010ean jaiotakoak; Alebinak, 2007-2008an jaiotakoak; 
Haurrak, 2005-2006an jaiotakoak; Kadeteak, 2003-2004an jaiotakoak. 
Onartu egingo da jokalari bat bere adinaren arabera dagokion maila baino 
hurrengo goragoko mailan dagoen talde batean sartzea. Ez da 
alderantzizko kasurik onartuko, hau da, jokalari batek adinez dagokion 
maila baino beheragoko mailan batean jokatzea (Salbu eta, kasu jakinen 
batean, antolakuntzak kontrakoa erabakitzen badu). 

Jokalekua: Antolatzaileek zehazten dituzten ezaugarriez markaturikoa 
izango da. Jokalekua: 16x8 m-ko zelai baten instalazioek mugatua izango 
da.  

Osasun estaldura: Txapelketaren antolatzaileek oinarrizko osasun-
laguntza emateko euskarri bat jarriko dute parte hartzaileen eskura, eta 
beharrezkoa balitz, anbulantzia-garraioa ere bai. 

Txapelketaren arauak: 

Jokalekua: 16x8 m-ko zelai baten instalazioek mugatua izango da, edo 
bestela, ezaugarri berberetako hesi batzuek mugatua.  

Iraupena: 10 minutu etenik gabeak. 
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Jokalari kopurua taldeko: 3 jokalari + ordezko 1. 

Jokalariek jokorako arropa egokiak jantziko dituzte. 

Antolakuntzak petoak emango dizkie jokalariei, lehiaketan erabiltzeko. 

Txapelketan parte hartzen duten jokalariek Araban bizi behar dute edo 
Arabako klub edo ikastetxe batekoak izan. 

Erdiko sakea: Partiduari hasiera emateko eta gol bakoitza sartu ondoren 
egingo da. 

Ez dago atezainik, beraz, jokalariek ezin dezakete pilota eskuaz ukitu, 
egingo balute, falta izango litzateke eta kontrako taldeak egingo luke 
sakea. 

Banda edo ateko sakeak: oinarekin egingo dira. 

Penalti: Kontrakoaren meta-lerrotik metro 1era kokatuko da eta atezain 
barik burutuko da. Penalti-zigorra ezarriko da honako kasuetan: balioa 
eskuarekin ukituz gero, lurreko arrasean egindako entraden kasuan edo 
jokalariaren falta argia bada. Jokalariak ekintza horiek 3 bider baino 
gehiagotan eginez gero, partidutik kanporatua izango da eta bere 
taldekide batek ordezka dezake. 

Partida guztietan emakumezko epaile bat egongo da eta haren erabakiak 
apelaezinak izango dira. 

Puntuazioa: Gol gehien sartzen dituen taldea izango da partiduaren 
irabazlea. Partidua berdinketan amaituko balitz, 3 botaldiko penalti 
txandak hasiko lirateke, lehenik huts egiten duen taldeak galduko du 
partidua. 

Jokalariak eta ordezkoak edozein unetan truka daitezke, beti ere 
jokalekuan 3 jokalari baino ez badaude. 

Antolakuntzak zehaztuko ditu partiduen ordutegiak. 
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Antolakuntzak eta bere diziplina-batzordeak araudia betetzen ez duten 
jokalariak edo taldeak botatzeko eskubidea dute. 

Sariak: Parte-hartzaile guztiei oparituko zaie motxila, edari isotoniko eta 
programaren kamiseta bana. Gainera, txapelketaren irabazleek opari 
gehigarria eta domina ere jasoko dituzte.  


