
 
 
Aurreko urteetan bezala, binakako eta 8 erregetara mus-txapelketa antolatuko da 
parte hartu nahi duten bazkide guztientzat… 
 
…horrela hasten da urtero, ia beti Aste Santu aurretik, Raimundok bidaltzen digun 
oharra; bertan dei egiten digu gure lankide "maiteekin" atseginez eta gozatuz 
borrokatzera, lau kartaz armatuta, Zorion jainkosaren laguntzarekin eta sudur luze-
luzearekin! 
 
 Eta aurten ere ez da gutxiago izango. 
 
Aurten Kutxen arteko ACRECA XXVIII. Mus Txapelketa maiatzaren azken 
hamabostaldia jokatuko da Cuencan.  
 
Beraz, aukera berezia izango dugu elkartzeko (batzuk ikusi ere ez ditugu egiten eta 
beste batzuk oso lanpeturik gabiltza), amorratzeko, barre egiteko, trago bat hartzeko, 
Zorion andereaz gogoratu eta gainera… musean jokatzeko!   
 
Txapelketan ahalik eta bazkiderik gehienek parte hartu ahal izan dezaten, 8 eskualde 
antolatu dira, eta eskualde-buruak honako herri hauek izango dira: 
 

AZPEITIA, BEASAIN, EIBAR, IRUN, ARRASATE, RENTERIA, DONOSTIA eta 
TOLOSA. 

 
Agertarazi nahi dugu, zonalde horiek eratzeko helburuarekin, ezinbestekoa izango dela 
gutxienez 5 bikotek izena ematea zonalde bakoitzean, bakoitzak bere taldea osatu 
ahal izateko. 
 
Bestela, hau da, gutxieneko bikote kopuru hori ez bada biltzen, eskualde horretan 
izena emandako bikoteak beraiengandik hurbilen dagoen eskualdean eraturiko taldera 
edo taldeetara igaroko dira. 
 
Txapelketa hori arautuko duten oinarriak dagokion garaian jakinaraziko zaizkie parte-
hartzaile guztiei. 
 
Txapelketa datorren apirilaren 22 aldera hasiko da, liga-sistemarekin eta itzuli bakar 
batera. Dagokion garaian jakinaraziko zaizkizue partiden lekua, eguna eta ordua. 
 
Parte hartzeko interesa baldin baduzu, bidali mezu elektronikoa Mitxel Alonso-ri 
(mitxelalonso@kutxabank.es) honako datu hauek emanez: 
 

• Bikotearen izen-abizenak 

• Bulego edo sailaren zenbakia, eta egoera zibila (bizizale, erretiratu edo 
antzekoak) 

• Harremanetarako telefonoak 

• Zein eskualdetan parte hartuko duzuen 

• Argibide edo jakinarazpenak jasotzeko helbide elektronikoa. Helbide 
elektronikorik ez baduzu, eman zeure etxebizitzaren helbidea. 

 

MUS TXAPELKETA – DAD - 2014 



Parte hartzeko interesa baldin baduzu eta bikotekiderik ez baduzu, bidali zure izena 
eta saiatuko gara laguna bilatzen.  
 

Izena emateko azken eguna: apirilaren 11a 
 
Baita ere adierazten dizuegu Txapelketa honetako 2 bikote finalistak DAD-Kutxaren 
ordezkari izango direla  Kutxen arteko XXVIII. ACRECA Mus Txapelketan: Cuencan 
izango da maiatzaren bukaeran. 
 
Txapelketarekin zerikusia duen edozein kontsulta egiteko idatz ezazue MITXEL 
ALONSOrengana  bere helbide elektronikora. 


