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2022/2023 denboraldia

28. ZIRKULARRA
ORDEZKARIAK
GFFren Zuzendaritza Batzordeak 2022ko maiatzaren 24an egindako bileran erabaki zuen
2022-23 denboralditik aurrera ezingo dela aulkian eseri federazio-lizentziarik gabeko
pertsonarik. Akordio horren ondorioz, jarraibide hauek ezarri dira:
1.- Ordezkari lanak egiteko, ezingo zaio epaile bati NANa aurkeztu. Taldeko
ordezkariaren lizentziak federazioan tramitatu beharko dira.
2- Klubeko edozein ordezkari, lizentzia hori tramitatuta duen taldea edozein dela
ere, klubeko gainerako taldeen partidetara joan ahal izango da ordezkari lanak egitera.
3- Klubeko ordezkaririk ezin bada partidara joan, akten sistema informatikoak
izendatuko du epaileari federazio-lizentzia aurkeztu zaion teknikarietako bat (E, E2, PF,
EM, AU...), partidan egongo dena, taldeko ordezkari lanak egiteko.
4- Salbuespen gisa, eta partidaren lehia zaintzeko helburu bakarrarekin, partida
hasi ahal izango da eginkizun horiek betetzen dituen ordezkaririk edo teknikaririk gabe,
NANa aurkeztuta.
Jokabide hori Kirol Justiziako organoei helaraziko zaie, egoki iritzitako kirol
eta/edo zigor erantzukizunak argitu ditzaten, halakorik balego.
5.- Tramitatutako lizentzia duten entrenatzaile eta prestatzaile fisikoek soilik ezingo
dute eduki ordezkarien lizentziarik.
6- Aurreko puntuaren salbuespen gisa, praktiketako entrenatzailea eta ordezkaria
aldi berean egon daitezke; izan ere, entrenatzaile eskolako ikaslea denez, aldi berean
egin ahal izango du, betiere klubeko talde berean ez badira.
Ordezkarien eginkizunak artikulu hauetan daude jasota:
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1. ZELAIKO ORDEZKARIAREN ZEREGINAK

106. Artikulua. Zelai ordezkaria
1. Futbol zelaiaren titularra den klub partidu bakoitzerako zelai-ordezkari bat izendatu
beharko du, ondoko betebeharrak bere eginkizun izanik:
a) Arbitroaren esku egon eta honek partida baino lehen edo partida aurrera
doan einean eman dizkion aginduak bete.
b) Kontrako taldearen ordezkariari bere lankidetasuna eskaini.
c) Zelaia mugatzen duten marren eta jendea bertatik banantzen duen
hersgunearen arteko hutsunean, baimenduta ez dauden pertsonak egon
daitezela galerazi.
d) Kazetariak, argazkilariak eta telebista operatzaileak behar den bezala
kreditatuta eta identifikatuta egon daitezela, eta arauzko distantziara jartzen
direla egiaztatu.
e) Taldeak, zelaia guztiz garbia egon arte bertara atera ez daitezela arduratu.
f) Aldageletara aurreko 87 artikuluan zehazten diren pertsonaz gain beste
edozein sartu ez dedila arduratu, batez ere, arbitroaren aldagelara, berak
baimendu izan ezik, federakor ordezkaria ez baldin bada, eta akta firma dezaten,
entrenatzaile eta kapitainak izan ezik.
g) Ustekaberik egon ez dedin, indar publikoarekin lan egin.
h) Jendea, arbitro, futbolari, entrenatzaile eta ordezkoentzat prestatuna dagoen
pasagunean jar ez dadila saiatu, ez eta aldagelen aurrean ere.
i) Partidaren bi denborak bukatu eta gero, arbitroarekin azken honen aldagelara
joan eta modu berean, ustakaberenbat gertatzen denean edo jendearen jarrerak
izan daitezkeela erakusten duenean, babespen arazorik egon ez dadin, zelaitik
behar den lekura berarekin joan.
j) Zirkunstantziek horrela aholkatzen dutenean, bere ekimenez edo arbitroak
hala eskatuta, indar publikoaren babesa eskatu.
2. Zelai-ordezkariaren izendapena zu-zendaritzako pertsona batean eroriko da,
klubaren Presidentea izan ezik; kargu hau duen pertsonak, bere kondizioa kreditatzen
duen besoko ikusgai bat eraman beharko du.

GFF

–

Anoeta pasealekua 5, 20014 Donostia

Tel: 943 46 30 22; futbol@fgf-gff.org

– fgf-gff.org

GIPUZKOAKO FUTBOL FEDERAZIOA

2. TALDEKO ORDEZKARIAREN ZEREGINAK
107. Artikulua. Kluben ordezkariak
1. Bai klub bisitatzailea bai lekukoak zelai-ordezkari bat izendatu beharko dute.
Ordezkari hau taldearen errepresentatzailea izango da zelaitik kanpo eta beste
funtzioren artean, honako hauek bete beharko ditu:
a) Futbolariak partida baino lehen, bitartean eta bukatu eta gero ahal den
deportibitate eta zuzentasun handiagorekin jokatu dezaten irakatsi.
b) Partida hasi baino hogeitamar minutu lehenago, arbitroaren aurrean
identifikatu eta partida jokatu behar duten eta ordezko bezala geldituko diren
bere taldeko jokalarien lizentzia, zenbakituak, aurkeztu.
c) Arbitra eskubideak ordaindu daitezela arduratu.
d) Partida bukatu eta gero, dagokion akta sinatu.
e) Partida baino lehen, bitartean edo bukaeran gertatuko edozein gertakizun
arbitroaren jakinaren gainean jarri.
2. Presidenteak edo bere kasuan Kontseilari Delegatuak ezin dezakete, Klubeko
ordezkari bezala jardun, ezta EFF-FVF edo Lurraldeetako Federazioetako Zuzendaritza
Batzordeko kidea dena
Horren berri ematen dugu, dagozkion ondorioak izan ditzan.

Donostia, 2022ko iraila
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