
2023 GIPUZKOAKO LIGA

TXAPELKETAREN OINARRIAK
1. Hasieratik indarrean dagoen Gipuzkoako Talde Txapelketen araudia 

aplikatuko da oso osorik.

2. 2023ko Gipuzkoako Liga urtarrilaren 14,21 eta 28- otsailaren 4, 11, 18 eta 
25- martxaoren 4, 11, 18 eta 25 egunetan jokatuko da.

3. FGAri dagokion indar zerrenda denbora eta moduan aurkeztu duten 
sailkaturik dauden talde orok parte har dezake.

4. Txapelketako joko erritmoari dagozkion FIDEren xake legeak aplikatuko dira.

5. Partidak 16:00 hasiko dira kluben lokaleta, FGAk egindako joko egutegiaren 
arabera

6. Banakako erlojupekoa, maila guztietan, joko erritmoa ordu bat eta 30 
minutukoa izango jokaldiko 30 segundu gehituko delarik.

7. Jardunaldi bakoitzaren hasieran adierazitako orduan ipiniko dira martxan 
erlojuak, taularen aurrean adierazitako ordua baino 30 minutu beranduago 
agertzen ez den jokalariak galduta izango du partida.

8. Partidan zehar, debekatuta dago jokalari batek gainean sakelako telefonoa 
eta/edo axake-jokaldiak iradoki ditzaketen komunikabide elektronikoak 
edukitzea. Hala ere, gailu horiek poltsan edo motxilan gordeta egon daitezke 
edo gustiz deskonektaturik dauden gailuak joko mahai gainean eduki 
daiteke.

Poltsa, motxila edo gailu hauek ezingo dira joko aretora sartu epailearen 
baimenik gabe. Jokalari batek partida galduko du, gainean mota hauetako 
gailuak gainean duela nabarmena denean. Aurkariak irabaziko du.

Partida hasi aurretik, jokalari guztiek arerioari jakinarazi beharko diote,
baldin eta sakelako telefonoaren eta/edo jokaldiak iradokitzeko moduko 
bestelako komunikabide elektronikoen poltsa edo motxila jokalekuan soinean 
daramala.                                                                                                     
Guzti hau, indarrean dagoen FIDE Xake Legeen eta FIDEko Epaileen 
Batzordeak horri buruzko jarraibideen arabera, http://arbiters.fide.com/
helbidean eskuragarri.

      9.  Jokalari ezingo da joko-aretotik irten bere jokoa jokan dagoen bitartean 
arbitraje-taldeko kide baten baimenarekin ez bada, zeinak erabakiko baitu, 
txandaren egoera globala edo beste irteera-baimen batzuk baloratu ondoren, 
eman edo ez. Jokalariek debekatua dute analisi-gelara sartzea beren 
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partidak abian diren bitartean.

    10.  Preferente, Lehen eta Bigarren mailak elo FIDEren baloraziorako bidaliko 
dira.

     11. Partiden emaitzak jakinarazteko epe partidaren egunean 23:00etan amaituko 
da.

     12. Emaitzak jakinarazteko modua FGAko idazkaritzak jakin araziko du 
txapelketa hasi baino lehen.

     13. Ez da beharrezkoa akta federakuntzara bidaltzea, baina derrigorrezkoa 
izango da lehiaketa amaitu eta hilabetera arte gordetzea.

     14. Araudiko edozein gertakariren inguruan erreklamazioa aurkeztekoepea 
partidaren ondorengo asteazkenean arratsaldeko 18:00eta amaituko da.

     15. Txapeleketako parte-hartzaileek Baimena ematen dute euren datu 
pertsonalak ekitaldiaren behar den zabalkunderako antolakuntzak egokitzat 
jotzen dituen hedabideetan argitaratzeko (emaitzak,sailkapenak, partidak, 
argazkiak,etab.)

      16. Txapelketan parte hartzeak oinarri hauek eta aplikagarriak diren gainerako 
arauak onartzea eta betetzea dakar.
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