
 

2019/20 EUSKAL HERRIKO KOPEN 
ARAUDI ESPEZIFIKOA 

 
 
EUSKAL HERRIKO SENIOR KATEGORIAKO GIZONEZKOEN KOPA 
 
COLEHek, 2019/2020ko Euskal Herriko Senior Kategoriako Gizonezkoen 
Kopari dagokion araudia aplikatuz, honako hau zehazten du: 
 

1. Lehiaketa honetan parte hartzeari uko egitearen berri emateko epea amaitu 
ondoren, talde hauen ukoak erregistratu dira: 

 
- DEP. NÁUTICA PORTUGALETE 
- LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 
- ADNW SANTOÑA 
- WC LOGROÑO 

 
2. Hauek dira, araudiari jarraiki, ezin lehia daitezkeen taldeak: 

 
- DEP. NÁUTICA PORTUGALETE ‘B’ 
- CD BILBAO ‘B’ 
- HERNANI KE 
- CNW SESTAO ‘B’ 
- CW DONOSTIA ‘B’ 
- GETXO IW ‘B’ 

 
3. COLEHek CLUB WATERPOLO DONOSTIA taldeari adjudikatu dio “Lauko 

finala” antolatzeko ardura. Klub horren senior kategoriako gizonezkoen 
taldeak plaza bat du “Lauko finalean”, araudi orokorrak islatzen duen eran. 

 
4. Aurreko guztia kontuan hartuta, 2019/2020ko Euskal Herriko Senior 

Kategoriako Gizonezkoen Kopako parte-hartzaileen kopurua 12koa da, 
“4ko finalaren” antolatzailea kanpoan utzita. Beraz, Euskal Herriko Kopan parte 
hartzen duten taldeen ‘rankingean’ sailkatutako talde GUZTIAK 
zuzenean sartuko dira final-zortzirenetako kanporaketara, eta ez da 
beharrezkoa izango atariko itzulian lehiatzea. 

 
5. Hauek dira talde parte-hartzaileen ‘rankinga’ ezartzeko irizpideak: 

 
- 1. postutik 8. postura. Liga erregularreko bigarren itzuliaren (9. 

jardunaldiaren) amaieran Kopan parte hartzen duten Gizonezkoen 
Senior Kategoriako Lehen Mailako 8 taldeen (“4ko finalaren” 
antolatzailea kanpoan utzita) sailkapen-ordenarekin bat egingo 
dute, eta ordura arte jokatutako partidu guztiak kontatuko dira. 

 
- 9. postutik 12. postura. Lehiaketaren lehen faseko bigarren 

itzuliaren (10. jardunaldiaren) amaieran Kopan parte hartzen 



 

duten Gizonezkoen Senior Kategoriako 2. Mailako 4 taldeen 
sailkapen-ordenarekin* bat egingo dute, eta ordura arte 
jokatutako partidu guztiak kontatuko dira. 
(* Gizonezkoen Senior Kategoriako 2. Mailako sailkapen-ordena zehazteko, 
bi multzoetan (A eta B) postu bera duten bi talderen artean, puntuaziorik 
altuena duen taldea jarriko da aurrean eta, berdinketa izanez gero, "goal 
average" onena duen taldea.) 

 
6. Beraz, ‘rankinga’ honela geratuko da: 

 
1.- EIBAR’ko URBAT IKE 
2.- CLUB WATERPOLO ’98 ’02 
3.- GETXO IW 
4.- CLARET ASKARTZA ‘B’ 
5.- CD LARRAINA 
6.- FORTUNA KE 
7.- LEIOA WLB 
8.- CD BILBAO 
9.- CDN BIDASOA XXI 
10.- CNW SESTAO 
11.- LAURO IKASTOLA 
12.- CN EASO 

 
7. “Lauko finala” baino lehenagoko kanporaketa guztiak talde parte-

hartzaileen ‘rankingean’ hobeto sailkatutako taldearen etxean 
jokatuko dira, egun hauetan: 

 
- Final-zortzirenak. 2020ko urtarrilaren 11tik 12ra 
- Final-laurdenak. 2020ko urtarrilaren 18tik 19ra 
- 4ko finala. 2020ko urtarrilaren 25etik 26ra 

 
8. Final zortzirenen, final laurdenen eta finalerdien kanporaketen zozketa 

abenduaren 30ean egingo da. 
 

****************************** 
 
EUSKAL HERRIKO SENIOR KATEGORIAKO EMAKUMEZKOEN KOPA 
 
COLEHek, 2019/2020ko Euskal Herriko Senior Kategoriako Emakumezkoen 
Kopari dagokion araudia aplikatuz, honako hau zehazten du: 
 

1. Lehiaketa honetan parte hartzeari uko egitearen berri emateko epea amaitu 
ondoren, talde hauen ukoak erregistratu dira: 

 
- ADNW SANTOÑA 
- CD LARRAINA 
- LAURO IKASTOLA 
- LAUTADA URPOLO GASTEIZ IKE 



 

- DEP. NÁUTICA PORTUGALETE 
- GETXO IW 

 
2. COLEHek CLUB WATERPOLO DONOSTIA taldeari adjudikatu dio “Lauko 

finala” antolatzeko ardura. 
 
3. Aurreko guztia kontuan hartuta, 2019/2020ko Euskal Herriko Senior 

Kategoriako Emakumezkoen Kopako parte-hartzaileen kopurua 6koa da. 
Beraz, Euskal Herriko Kopan parte hartzen duten taldeen ‘rankingeko’ lehen 
bi taldeak zuzenean sartuko dira “Lauko finalean”, eta gainerako 4 
taldeek final-laurdenetako kanporaketa jokatuko dute. 

 
4. Hauek dira talde parte-hartzaileen ‘rankinga’ ezartzeko irizpideak: 

 
- 1. postutik 6. postura. Lehiaketako lehen faseko bigarren itzuliaren 

(10. jardunaldiaren) amaieran Kopan parte hartzen duten 
Emakumezkoen Senior Kategoriako Lehen Mailako 6 taldeen 
sailkapen-ordenarekin* bat egingo dute, eta ordura arte 
jokatutako partidu guztiak kontatuko dira. 

 
(* Emakumeen Senior Kategoriako Lehen Mailako sailkapen-ordena 
zehazteko, bi multzoetan (A eta B) postu bera duten bi talderen artean, 
puntuaziorik altuena duen taldea jarriko da aurrean eta, berdinketa izanez 
gero, "goal average" onena duen taldea.) 

 
5. Beraz, ‘rankinga’ honela geratuko da: 

 
1.- CDN BIDASOA XXI 
2.- LEIOA WLB ‘B’ 
3.- CLARET ASKARTZA 
4.-EIBAR’ko URBAT IKE 
5.- CLUB WATERPOLO ’98 ’02 ‘B’ 
6.- CNW SESTAO 

 
6. “Lauko finala” baino lehenagoko kanporaketa guztiak talde parte-

hartzaileen ‘rankingean’ hobeto sailkatutako taldearen etxean 
jokatuko dira, egun hauetan: 

 
- Final-laurdenak. 2020ko urtarrilaren 18tik 19ra 
- 4ko finala. 2020ko urtarrilaren 25etik 26ra 
 

7. Atariko itzuliaren, final laurdenen eta finalerdien kanporaketen zozketa 
abenduaren 30ean egingo da. 


