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4. ZK.DUN ZIRKULARRA

ESPANIAKO FUTBOLEKO ERREAL FEDERAZIOAREN KOPA
FASE AUTONOMIKOA
Euskadiko Futbol Federakundearen esku utzi dituzte RFEF Koparen lurralde
mailako fasea antolatzeko lanak, hori oinarri gisa hartuta eta, parte hartuko
duten taldeen irizpideen arabera, aipatutako lehiaketarako ondorengo arauak
ezarri dira.
1. Talde parte hartzaileak
Cultural Deportiva Durango, Real Union Club eta Urduliz F.T.
2. Lehiaketa sistema
Itzuli bakarreko liga sistemaren arabera jokatuko da
3.- Berdinketak
RFEF-ren Araudi Orokorrak ezarritako moduan desegingo dira berdinketak.
Partida amaituta, emaitza zeinahi dela ere, penaltiak jaurtiko dira talde
bakoitzeko bost, harik eta talde bietako bat irabazle gertatzen den arte. Emaitza
hori aintzakotzat hartuko da sailkapen orokorrean izan daitezkeen berdinketak
desegiteko azken tresna moduan.
4.- Datak
Abuztuak 28, irailak 4 eta 11.
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-25. Jardunaldiak eta partiden ordutegiak
Talde antolatzaileek ezarriko dute partida hasteko ordua aurreko egunetan,
ordutegi horrek iluntzeko 19.00 eta 20.00ak artekoa izan beharko du, baina
talderen batek ordutegi hori aldatu nahiko balu, aurkako taldearen onespena
izan beharko luke eta ados dagoela idatziz jakinarazi beharko du.
Ordutegi hori, partida jokatuko den zelaiaz gain, Euskadiko Futbol
Federakundeari jakinarazi beharko zaio idatziz partida jokatu baino zazpi egun
lehenago web orrian, posta elektronikoz edo fax 944732221. Horrez gain
aurkako taldeari ere jakinarazi beharko dio.
6. Arbitrajeak
Hirugarren Mailako arbitroek zuzenduko dituzte partidak.
Ordainagiri bakarra 300€takoa izango da.
7. Deialdia eta Hamaikakoa
Klubek
18
jokalariko
deialdiak
egin
ahal
izango
dituzte.
Partida hasi eta gero, taldeek partidaren garapen guztian zehar, izena
emandako taldearen mailako multzoa osatzen duten zazpi futbolari gutxienez
osatuta egon behar izango dute.
8. Diziplinazko Araudia
Lehiaketa hau RFEFren Araudiak zuzenduko du eta jasoera guztiak Hirugarren
Mailako IV. Taldeko Epaile Bakarrak erabakiko du.
Txapelketa horri dagozkion eta gerta daitezkeen zigorrek konpartimendu
estankoa osatuko dute eta ezingo dituzte beste txapelketa batzuetako zigorrak
lehiaketa honetan bete ez eta alderantziz ere; zigor guztiak (arbitroari egindako
erasoa ezan ezik ) Txapelketa horretan bete beharko dira.
Autonomi txapelketaren
sailkatuko da.

txapelduna, RFEF Kopako Nazional Faserako
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