
IVº BIDASOA-TXINGUDI SQUASH SARIA

Lur-Alai Squash Kluba 
IRUN / HONDARRIBIA

TXAPELKETAREN ARAUAK

1. Txapelketa Otsailaren 19 eta 20an ospatuko da,  Irungo eta Hondarribiako udal
kiroldegietan.

ARTALEKU  KIROLDEGIA: Irungo  kale  nagusiko  30ºzk,  gune  urdineko
aparkalekua (Kiroldegiko tiketa aukeratu, merkeagoa da)

HONDARTZA KIROLDEGIA:  Hondarribiako  Foru  kalean,  OTA gunea  egon
harren, udan bakarrik ordaintzen da.

2. Txapelketaren epaile nagusia Gorka Arretxe izango da, honen erabakiak ukaezinak
direlarik.

3. Parte hartzeko, 2016ko lizentzia autonomikoa, nazionala edo eta beste lurraldekoa
izan daiteke, orotara, derrigorrezko asegurua izatea ezinbestekoa izango da (kirolaren
legediaren 59.2 artikulu arabera). 

4. Izen emateko, azken eguna Otsailaren 14a 20:00ak baino lehen izango da. Posta
elektronikoz  luralaisquash@gmail.com edo  687976496 telefonora  deitu  edo
“whatsApp” idatzi (Gorka). Ostiralean afaldu eta larunbatean bazkaldu behar duzuen
esan.

5. Inskripzioa 15€koa da eta aurreneko partidua jokatu baino lehen, ordaindu behar
zaio antolakuntzari. 

6. Txapelketa,  gizon  eta  emakumeentzat  irekia  egon  arren,  emakumezkoen  taula
jokatu ahal izateko gutxienez 4 jokalari egon behar dute, bestela, taula mixto batean
jokatuko dute mutilekin batera.

7. Taula nagusiko partiduak, 11 puntuko 5 set-era jokatuko dira. Partaide kopuruaren
arabera, kontsolazio eta aurre sailkapeneko partiduak, 3 set-era jokatuko dira.

8. Jokalari  bakoitza,  bere  partiduen  ordutegia  ezagutzera  behartua  dago  eta  15
minututan agertzen ez bada, norgehiagoka galduko du. Ordutegiak, federazioko Web-

mailto:luralaisquash@gmail.com


gunean  www.squasheuskadi.com eta  LUR–ALAI  facebook-eko perfilean
argitaratuko dira, otsailaren 17an (asteazkena), 16:00etatik aurrera.

9. Txapelketako  pilota  “Dunlop  Pro”  (puntu  hori  bikoitza)  izango  da.  Ala  ere,
pistaren  tenperaturaren  arabera,  txapelketaren  epaile  nagusiak  erabakiko  du  ze
pilotarekin jolastu. Partiduen kalitate eta maila egokia bilatzen saiatzeko egin behar da
pilotaren aldaketa 

10. Aurreko norgehiagokan galdu duen jokalariak, pista berean jokatuko den hurrengo
partidua arbitratzera behartuta dago. Azken hitza, epaile nagusiaren eskuetan dago beti.

11. Sari banaketa,  finala bukatu ondoren egingo da, 20:00ak aldera (Hondarribian).
Aldi  berean,  txapelketaren  laguntzaileek  eskainitako  produktuak  zozkatuko  ditugu
partaide guztien artean.

12. Jokalariei  gaua  pasatzeko  lekua  bilatzen  laguntzekotan,  hona  hemen Hotel  eta
Hostatu batzuk:

Pension BOWLING - 943 61 14 52 / ARTALEKUtik 5min oinez

Albergue MARTINDOZENEA - 943621042 / 10min oinez 

Pension BIDASOA - 943 61 92 05 / 10min oinez

Hotel ALCAZAR - 943 62 04 90 / 15min oinez

Hotel IBIS - 943 63 62 32 / 10min kotxez

Hotel URDANIBIA PARK - 943 63 04 40 / 10min kotxez

http://www.squasheuskadi.com/

