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2022/2023 denboraldia 

 
31. ZIRKULARRA 
 
 
NOLA JOKATU EPAILEA AGERTZEN EZ BADA 
 

 
Epaileek gutxienez partida hasi baino 45 minutu lehenago iritsi behar dute 
zelaietara. 
 
Garaiz iristea eragozten dien arazoren bat sortzen bazaie, ahalik eta lasterren 
jakinarazi behar diote epaileen estamentuko zuzendaritzari (Epaileen Batzorde 
Teknikoa). 
 
EBTk eta epaileak ezin badute partida hasi baino 30 minutu lehenago zelaira 
iristeko aukera bat martxan jarri, epaileak partida antolatu duen klubari jakinarazi 
beharko dio (horretarako, klub guztietako kontaktuen zerrenda izango du), eta 
ustekabeak partidara iristen denerako izango dituen ondorioen berri eman beharko du: 
 

- Atzerapen txiki bat izango da, eta ez du partida hasteko orduan eraginik 
izango. Etxeko taldeak talde bisitariari jakinarazten dio partida 
aurreikusitakoaren arabera hasiko dela. 
 
- Partidaren hasieran atzerapen txiki bat izango da, 15 minututik 
beherakoa. Etxeko taldeak atzerapenaren berri emango dio talde bisitariari, eta 
partidaren hasiera atzerapen txiki batekin hasteko jarduerak bideratuko ditu. 

 
- Atzerapen handia edo partidan parte hartzeko ezintasuna eragingo du. 
Epailea ez agertzearen protokoloa hasiko da. 

 
Baldin eta kolegiatua ez bada agertu partida hasteko 30 minutu falta direnean, eta klub 
antolatzaileak edo parte hartzen duten klubek ez badute inolako informaziorik jaso, 
horiek informazioa biltzeko ahalegina egingo dute, federazioaren bidez edo beste bide 
batzuen bidez. 10 minutu igaro ondoren, hau da, partida hasi baino 20 minutu 
lehenago, epailea agertu ez bada eta agertuko dela iradokitzen duen informaziorik 
ez badago, epailea ez agertzearen protokoloa jarriko da martxan. 
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EPAILEA EZ AGERTZEAREN PROTOKOLOA: 
 
Martxan jarriko da partidako kolegiatua, 15 minutuko atzerapenez bada ere, hasieran 
etorri ezin izango dela adierazten duen informazioa badago, edo, partida hasi baino 20 
minutu lehenago agertu ez eta klubek, hura agertzeari buruzko informazioa lortzen 
saiatu arren, ez badute horrelakorik lortu. 
 
Une horretan, partidaren zuzendaritzari eta norgehiagokari buruzko erabakiak 
kluben gain daude. 
 
Klubek hitz egiten hasi behar dute, egoera ebaluatu eta partida jokatzen saiatu behar 
dute, eta bi aukera izango dituzte: 
 

1. Partida beste pertsona baten zuzendaritzapean abiatzea adostea.  
 
2. Izendatutako epailea iritsi arte itxaroten jarraitzea, ahal bada. Azkenik, 

epaile alternatibo bati buruzko akordiorik ez badago, partida hasteko 
ordutik gutxienez 15 minutu itxaron ondoren, partida beste baterako 
atzeratuko da. Lehiaketa batzordeak partida jokatzeko beste egun bat 
zehaztuko du. 

 
 

PERTSONA ALTERNATIBO BATEK ZUZENDUTAKO PARTIDA BATEN ONDOREN: 
 
Pertsona horrek akta bat beteko du eskuz. Akta horren formatua federazioaren 
webgunean dago, "Dokumentuak"/"Akta zuria" erlaitzean; bi taldeek sinatuko dute, eta 
lehenbailehen bidaliko da federaziora, barruko postaz; federazioko hartzaileek 
EBTri birbidaliko diote mezua, gertatutakoaren berri izan dezaten. 
 
 
ASTEBURUKO TELEFONOA 
 
Epaileak ez agertzeari lotutako edozein gorabehera kudeatzeko, eta horretarako 
bakarrik, 649.276.937 telefono zenbakia prestatu da. 
 
 
EZ AGERTZEAREN ONDORIO EKONOMIKOAK ETA PROTOKOLOAREN 
APLIKAZIOAREN AZTERKETA: 
 

1. Partida batera agertzen ez den edo beranduegi agertu eta partidan parte 
hartzen ez duen kolegiatuak ez du horren truke ordainketarik jasoko; hala 
ere, beste diziplina ondorio batzuk ere izango ditu, batez ere ez agertzeak 
justifikaziorik ez badu eta errepikatu egiten bada. 
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2. Partida baten etxeko taldeari, izendatutako epailea agertzen ez bada eta ez 
badu partida zuzentzen, eta partida jokatzen bada, Federazioak arbitraje 
horren zenbatekoa ordainduko dio, eta bere kontuko mugimenduetan 
jakinaraziko da, arbitraje kostuak egozten diren atalean. 

 
3. 2022ko abenduaren 31 baino lehen, GFFko Zuzendaritza Batzordeak protokolo 

horren aplikazioari buruzko azterketa egingo du, eta, behar izanez gero, 
protokoloa aldatuko du, eta klubei jakinaraziko die testuan egindako edozein 
aldaketa. 
 

 
Donostia, 2022ko iraila 
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