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Link-ean  klubaren erabiltzaile eta pasahitzarekin sartu.

 

- Etxeko taldeak, partida hasi baino astebete lehenago, partida jokatuko duten taldeetako 
kideen lizentzien zerrenda deskargatzeko aukera izango du. 5. Zutabean sartu behar 
duzue: ikusi lizentziak aukeran. 

 

Horrela, tokiko taldeak jokalarien/teknikarien zerrenda eraman ahal izango du paperean 
partidara, akta azkarrago bete ahal izateko. (Gehienez 16 jokalari agertuko dira hasierako 
plantilla horretan. 16 jokalari baino gehiago dituzten taldeek eurek eskuz gehitu beharko 
lituzkete.) 

Hau izango litzateke inprimatu eta partidara eraman ahal izateko txantiloia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Partidaren egunetik hasita 7 eguneko epean, akta egiteko aukera egongo da. Epe 
horretan, akta aldatu ahal izango da, baldin eta kanpoko taldeak sinatu ez badu edo 7 
eguneko epea igaro ez bada. 

Akta aldatzeko 5. zutabean sartzen garenean, lehenengo urratsean sartuko gara: 

 

 

HASI GABEKO AKTA: Une horretan, jokalarien dortsalaren zenbakia sartu beharko duzue, 
eta teknikariei/ofizialak gehitu. 

 Urrats hori egitean, gorde eta egiteke utz daiteke; adibidez, partidaren egunean bertan 
pistan egin nahi baduzue. 

  



 Dortsala jartzean, jokalaria partidan egon dela ulertuko da, eta hutsik geratzen 
direnak ez dira aktan agertuko. 

 Teknikarien eta ofizialen laukian, zakarrontziari ematen bazaio, ezabatu egingo da 
agertzen dena, eta klubeko beste teknikari edo ofizial bat gehitu ahal izango da, 
taldekoa ez dena. Kasu horretan, leihoan iruzkin bat gehitu dezakezue, teknikari 
eta/edo ofizial hori zein ekipokoa den adieraziz. 

 Datu guztiak partidan egon diren jokalari/teknikariekin betetzerakoan, azken 
laukitxoa eman beharko duzue arbitroen datuak betetzeko. 

Arbitroen gaiarekin saiatu behar dugu kategoria hauetan arbitratuko duten arbitroen 
izenak izaten gure datu-basean eta horrela zuek zuzenean gehitu ahal izateko aukera 
izango duzue. Kontuan izan behar da kategoria horietan, diputazioak denboraldi amaieran 
PDJ arbitroak dirulaguntza banatzen dutela eta 7 partidatik gora pitatu dituzten arbitroen 
zerrenda eskatu ohi dutenez informazio hori izatea garrantzitsua da. 

Saiatu zerrenda bat bidaltzen datu-basean gehitu ahal izateko, eta gehitu nahi duzuena 
agertzen ez bada, PDJ ARBITROAn  sartzeko aukera izango duzue beti. 

Lehen urratsa amaitutzat emateko, datuak berretsi behar dituzue, eta hor hasi ahal izango 
zarete aktarekin edo, behar izanez gero, editatu. 
 

 

 

AKTA HASI 

Akta egitarako orduan bi aukera daude: 

1 – Jokalarien golak sartzea 

2 – Emaitza soilik sartzea  

Lehenengo aukera ez da nahitaezkoa. Baina nahitaezkoa da denbora bakoitzeko emaitzak 
sartzea. Denbora bakoitzeko emaitzak sartuz gero, programak automatikoki beteko du 
azken emaitza (hau da, 2. denboraren emaitza). 

 



Aurreko irudian ikus dezakezuen bezala, golak sartu edo ez sartzeko aukera dago. 

 (Horiz markatuta) 

Lauki hori aukeratu ezkero, nahitaezkoa izango da bi taldeen golak sartzea. 

 

 

Dena osatuta daukazuenean, akta amaitu gabe gordetzeko aukera emango dizue. Akta 
amaitzen denean PDF bat sortuko da behin-behineko aktarekin, kanpoko taldeak 
sinatzeko zain. 

KANPOKO TALDEA 

Kanpoko taldeari bere taldeek azken jardunaldian jokatu dituzten partidak agertuko 
zaizkio. Kadete, jubenil eta senior kategorietan aktak ikusteko aukera baino ez dute, baina 
orain, beheragoko kategorietan akta egin ahal izango dute (talde lokala) edo oniritzia 
eman eta akta sinatu (talde bisitaria). 

5. zutabean akta sinatzeko aukera agertzen da.

 

Bertan sartzean, hurrengo leihoa agertuko da, akta berrikusteko (akta ikusi) eta sinatu 
edo ez erabakitzeko aukera egongo da. 

  

 

 

 

Kanpoko taldeak akta onartu eta sinatzen badu, akta behin betikoa izango da. 


