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VII. HONDARTZAKO ESKUBALOI FESTA
Partiduak noiz? Arratsaldez, 15etan hasita, uztailaren 2an.

Azkenak goizez, 10etan hasita, uztailaren 4ean.

Partiduak non? Zarauzko hondartzako desertu txikian.
Partiduak nork? 6 - 8 lagun bilduta, animatzen denak.

Benjamin (2000-2001 jaioak), alebin (1998-99
jaioak) eta infantil (1996-97 jaioak) mailak
kirol elkarteko egoitzan (telf. 943831463) edo
Euskalduna tabernan utzi EKAINAREN 18a baino lehen.

Orri hau bete eta

Partehartzaile guztien artean sari ugari zozketatuko dira

Taldearen izena
Arduraduna

Partehartzaileak

Telefonoa
e-posta

Jaiotze urtea

*Ekainaren 30erako e-postaz bidaliko dira partiden ordutegiak

HONDARTZAKO ESKUBALOI ARAUAK (HAUR)
-Zelaiaren neurriak:
27x12 metro, areak 6 metrotara kokatutako marra zuzenak. Ateak eskubaloi arruntean
erabiltzen diren bezalakoak.
-Jokalariak:
Talde bakoitzak 6-8 partaide izango ditu eta zelaian 3 jokalari eta atezaina arituko dira.
Oinutsik jokatu beharko da.
-Partiduen iraupena:
15 minutuko 2 zati eta 5 minutuko atsedenaldia.
Zati bakoitza epailearen sakearekin hasiko da.
-Emaitzak:
Zati bakoitzeko irabazleak puntu bat lortuko du eta zati batean berdinketa badago “gol
de oro” bidez erabakiko da puntu horren garailea. Bi zatien amaieran bana berdinduz
gero “shoot out” bidez erabakiko da neurketako garailea.
gol de oro: Epailearen sake bidez atera eta lehen gola sartzen duenak irabaziko du
puntua.
Shoot out: Talde bakoitzeko 5 jokalari izendatu, atezainak beraien ateetako marran
jarri eta jokalariak area eta alboko lerroak gurutzatzen diren puntuan jarri baloiarekin.
Epaileak txistu egitean honek atezainari pasako dio eta 3 seg baino lehen jokalariari
itzuli edo golera jaurti beharko du baloia. Paseak dauden bitartean baloiak ezingo du
lurra ukitu. Erasoan daudenek arau hauste bat eginez gero erasoaldia amaituko da, eta
atezainak eginez gero, 6 m-ko jaurtiketaz zigortuko da. Defentsa lanean diharduen atezainak
ezingo du bere areatik irten.

-Baloia jokatzeko modua:
Baloiaren gainera salto egin daiteke, baina honek ezingo du 3 seg baino gehiago
lurrean egon, eta baloia azken aldiz ukitu duen pertsonak ezin izango du berriz jaso
aurkako falta batez zigortuko delarik.Baloia area barruan geldirik edo biraka badago
ere, area kanpotik ukitu daiteke.
-Puntuaketa:
Zelaiko edozein jokalarik gola sartuz gero puntu bat igoko da markagailura.Zelaiko
edozein jokalarik “fly” baten ondorioz sartutako golak 2 puntu balioko du.Atezainak
sartuz gero, 2 puntu.Golaren ondoren atezainak area barrenetik jarriko du baloia
jokoan.Talde bat 6 m-tako jaurtiketarekin zigortu bada, sartuz gero 2 puntu balioko
ditu.
-Zigorrak, faltak, 6 m-tako jaurtiketak:
Zigortuak izan diren jokalariak baloi jabetza aldaketaren ondoren zelaira sartzeko
aukera dute. Gehienez bi aldiz kanporatua izan liteke jokalari bakoitza.Faltatan
defentsek metro batetara edo 6 m-tako marrarekin lerroan jar daitezke.6 m-tako
jaurtiketa eskubaloi arrunteko penaltia bezala aplikatuko da. Atezainak eta
gainontzeko jokalariek metro batetara egon behar dute gutxienez.Edozein sake
burutzean, zuzenean gola lor daiteke, ateko saketik norberaren atean izan ezik.
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VII. HONDARTZAKO ESKUBALOI FESTA
Partiduak noiz? Goiz eta arratsaldez,10etan hasita, uztailaren 3ean.
Azkenak arratsaldez, 16tan hasita, uztailaren 4ean.

Partiduak non? Zarauzko hondartzako desertu txikian.
Partiduak nork? 6 - 8 lagun bilduta, animatzen denak.

LAGUNARTEKO TXAPELKETA HERRIKOIA
32 euro

3035 0029 60 0291109064 KONTU KORRONTE
ZENBAKIAN TALDEAREN IZENEAN EKAINAREN 29a baino lehen
ARGIBIDE GEHIAGO kirol elkarteko egoitzan (943831463), EDO
www.zarauzkoeskubaloia.comen.
SARTU

Partehartzaile guztien artean sari ugari zozketatuko dira
eta irabazleentzat afariak sari.
taldearen izena
arduraduna

partehartzaileak

telefonoa
e-posta

adina

*Uztailaren 1erako e-postaz bidaliko dira partiden ordutegiak

HONDARTZAKO ESKUBALOI ARAUAK (HELDU)
-Zelaiaren neurriak:
27x12 metro, areak 6 metrotara kokatutako marra zuzenak. Ateak eskubaloi arruntean erabiltzen
diren bezalakoak.
-Jokalariak:
Talde bakoitzak 6-8 partaide izango ditu eta zelaian 3 jokalari eta atezaina arituko dira. Oinutsik
jokatu beharko da.
-Partiduen iraupena:
15 minutuko 2 zati eta 5 minutuko atsedenaldia.
Zati bakoitza epailearen sakearekin hasiko da.
-Emaitzak:
Zati bakoitzeko irabazleak puntu bat lortuko du eta zati batean berdinketa badago “gol de oro”
bidez erabakiko da puntu horren garailea. Bi zatien amaieran bana berdinduz gero “shoot out” bidez
erabakiko da neurketako garailea.
gol de oro: Epailearen sake bidez atera eta lehen gola sartzen duenak irabaziko du puntua.
Shoot out: Talde bakoitzeko 5 jokalari izendatu, atezainak beraien ateetako marran jarri eta
jokalariak area eta alboko lerroak gurutzatzen diren puntuan jarri baloiarekin. Epaileak txistu
egitean honek atezainari pasako dio eta 3 seg baino lehen jokalariari itzuli edo golera jaurti beharko
du baloia. Paseak dauden bitartean baloiak ezingo du lurra ukitu. Erasoan daudenek arau hauste
bat eginez gero erasoaldia amaituko da, eta atezainak eginez gero, 6 m-ko jaurtiketaz zigortuko da.
Defentsa lanean diharduen atezainak ezingo du bere areatik irten.
-Baloia jokatzeko modua:
Baloiaren gainera salto egin daiteke, baina honek ezingo du 3 seg baino gehiago lurrean egon, eta
baloia azken aldiz ukitu duen pertsonak ezin izango du berriz jaso aurkako falta batez zigortuko
delarik.Baloia area barruan geldirik edo biraka badago ere, area kanpotik ukitu daiteke.
-Puntuaketa:
Zelaiko edozein jokalarik gola sartuz gero puntu bat igoko da markagailura.Zelaiko edozein
jokalarik “fly” baten ondorioz sartutako golak 2 puntu balioko du.Atezainak sartuz gero, 2
puntu.Golaren ondoren atezainak area barrenetik jarriko du baloia jokoan.Talde bat 6 m-tako
jaurtiketarekin zigortu bada, sartuz gero 2 puntu balioko ditu.
-Zigorrak, faltak, 6 m-tako jaurtiketak:
Zigortuak izan diren jokalariak baloi jabetza aldaketaren ondoren zelaira sartzeko aukera dute.
Gehienez bi aldiz kanporatua izan liteke jokalari bakoitza.Faltatan defentsek metro batetara edo 6
m-tako marrarekin lerroan jar daitezke.6 m-tako jaurtiketa eskubaloi arrunteko penaltia bezala
aplikatuko da. Atezainak eta gainontzeko jokalariek metro batetara egon behar dute
gutxienez.Edozein sake burutzean, zuzenean gola lor daiteke, ateko saketik norberaren atean izan
ezik
-Izen-emate arauak:
Jokalari bakoitzak gehienez bi taldetan emana ahalko du izena eta haietan bakarrik jolastu.
Talde bakoitzean izen-emandako orrian dauden 8 jokalariek bakarrik jolas dezakete.
Kamiseta jasotzeko unean ordain agiria erakutsi beharko da.
Arau hauek hausteak partidak galtzea dakar.

