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Xedapen orokorrak
1. Artikulua Arautegi honek Batzar Nagusiak onartutako erregimena eta Euskadiko
Igeriketa
Federazioaren
Lehendakari
jaun/andrearen
nahiz
Zuzendaritza
Batzordearen hautaketa arautuko ditu.
Honetan aurreikusi gabeko guztiari dagokionez, Euskal Herriko Kirolaren Legean;
Euskal Herriko Kirol Federaziotako urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuan hala nola
hauteskunde arloan honen garapenean zehar ebazten diren xedapen publiko
guztietan; eta Federazioaren Estatutuetan xedatutakoa jarraituko da. Halaber modu
osagarrian aplikatu ahal izango da Administrazio Prozeduraren arautegi nagusian eta
Euskal Herrian indarrean dagoen hauteskunde erregimenaren arautegi berezi nahiz
orokorrean xedatutakoa.
2. Artikulua Hauteskundeak lau urtez behin ospatuko dira, udako Joko Olinpikoen
ospakizun urteekin batera.
Edozein kasutan unea eta epea eskumeneko Administrazio publikoak horretarako
finkatutakoa izango da.
3. Artikulua

Botoak izaera librea, zuzena, berdina eta sekretua izango du.

4. Artikulua Hauteskunde Erroldaren barne dauden datuen tratamenduak eta
erakusketa publikoak, hala nola hauteskunde prozesuan zehar lortutako datu guztiek,
helburu esklusiboa izango dute, alegia, sufragio eskubidearen jarduera bermatzea
eta ez da zilegi izango beste edonolako helbururako erabiltzea nahiz ematea.
Edozein kasutan, datuen babeserako arloan indarrean dagoen eskumeneko legean
aurreikusitakoa aplikatu ahal izango da.
Hauteskundeen deialdia
5. Artikulua Igeriketako hiru lurralde Federaziotako hauteskunde prozesuak
amaitutakoan, Euskadiko Igeriketa Federazioaren Lehendakari jaun/andreak
hauteskunde prozesuaren izapideak martxan jarriko ditu. Halaber, Lurraldeko
Federazio batek bere hauteskunde prozesua azaroaren 30a baino lehen amaituko ez
balu, Euskadiko Igeriketa Federazioak bere hauteskunde prozesua hasi ahal izango
luke.
Deialdia hitzartutakoan, hau Euskadiko Igeriketa Federazioaren lokaletan
jendearentzako agerian ezarriko da, eta bere federatuen artean zabalduko da.
Prentsan iragarki bat jarriko da, lurralde historikoetan hedapen zabalagoa izan dezan.
6. Artikulua Euskadiko
Igeriketa
Federazioko
jarduneko
Lehendakari
jaun/andreak, gehieneko hilabeteko epean, Hauteskunde Batzordearen bilerarako
deialdia luzatuko du dagokion hauteskunde prozesua martxan jarri dadin.
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Epe hori pasatakoan Hauteskunde Batzordearen deialdia egin ez bada, Federazioaren
Batzar Nagusiko kide guztien artetik gutxienez % 5a ordezkatzen duen edonolako
kideren kolektiboak Hauteskunde Batzordearen bilerarako deialdia egin ahal izango
du.
Batzordearen eraketa
7. Artikulua Hauteskunde Batzordeak hiru lurralde Federazio bakoitzeko
Estamentu bakoitzari Euskal Federazioaren Batzordean dagozkion ordezkarien
kopurua esleituko dio, Lurralde Estamentu bakoitzeko lizentzien eta guztien
kopuruarekiko modu proportzionalean. Euskal Federazioaren Errolda hiru lurralde
Federaziotako Errolda guztien batura izango litzateke.
Euskadiko Igeriketa Federazioaren Batzar Nagusia, Federazio hori eratzen duten
Estamentu ezberdinetako ordezkariek osatuko dute, 300 kideak gaindituko ez dituen
kopuruarekin, zein hauteskundearen aurretik eta onartutako Erroldaren arabera
Hauteskunde Batzordeak zehaztuko baitu.
Zehazki Batzordea nork osatuko du:
a) Batzordeko kide guztien % 70 litzatekeen ordezkaritza Kirol Klub eta
Elkarteen Estamenturako.
b) Batzordeko kide eta boto guztien
Estamentuarentzako izango da.

%

15

ordezkaritza

Kirolarien

c) Guztiaren % 7,5 ordezkaritza Teknikari jaun/andreen Estamentuarentzat
izango da.
d) Guztiaren % 7,5 ordezkaritza Epaile jaun/andreen Estamenturako izango
da.
Edozein kasutan Estamentu bakoitza, gutxienez, lurralde federazio bakoitzeko kide
batek ordezkatuko du, lurraldekoaren Estamentu batean federaturik ez legokeenean
izan ezik.
Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan izena emanda, eta
dagokien lurralde federazioari atxikita egonda, hauteskundeak egiten diren
denboraldian eta aurrekoan kirol jarduera izan duten klub eta elkartetako ordezkarien
artean hautatuko dira Klub eta kirol elkartetako estamentuko ordezkariak. Klub eta
kirol elkarte hauek, kirolarien lizentzia bat gutxienez izan beharko dute
Hauteskundeak egiten diren denboraldian eta aurreko denboraldian.
Honako hauetan ulertuko da kirol ekintza bat egin dutela:
a) Lurraldeko lehiaketak antolatu edota parte hartu
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b) Autonomia barruan lehiaketak antolatu edota parte hartu
8. Artikulua Hauteskunde-batzordeak zehaztuko ditu Batzar Nagusiko postu
hutsak betetzeko, ordezkoen sistemari lehentasuna emanaz.
Postu hutsak betetzeko nahikoa ordezko ez baleude, hauteskunde partzialak egingo
dira. Hauteskunde partzial bakarra egingo da agintaldiaren lau urteetan zehar, eta
agintaldi hasi eta bi urtera ospatu daiteke soilik.
9. Artikulua Ordezkarien esleipena lurralde Federazio bakoitzari jakinaraziko zaio
eta Euskal Federazioaren iragarki-taulan nahiz hiru lurralde Federaziotako iragarkitaulan erakutsiko da.
10. Artikulua Lurralde Federaziotako Batzordeek bere kideak esleitzeko bozketak
ospatuko dituzte, hauek halaber Euskadiko Igeriketa Federazioaren Batzordekoak
izango dira bere Hauteskunde Batzordeak hitzartutakoaren arabera.
11. Artikulua Euskadiko Igeriketa Federazioaren Batzordeko kideak izateko
hautatutako lurralde batzordetako ordezkariak ezinbestean lurralde Batzordeko
kideak izan beharko dira.
12. Artikulua Lurralde Federazioek dagozkion Batzordeek hitzartutako esleipenak
jakinarazten
dituztenean,
Hauteskunde
Batzordeak
Euskadiko
Igeriketa
Federazioaren batzordea eratzeari ekingo dio.
Hauteskunde Batzordea
13. Artikulua Euskadiko Igeriketa
Federazioaren
Hauteskunde
Batzordea
hauteskunde prozesua sustatzeko eta bere garapen egokia zaintzeko arduraduna
izango da.
14. Artikulua Hauteskunde Batzordeko kideak, hala nola ordezkoak, zozketa bidez
hautatuak izango dira Batzar Nagusiaren barne leudekeen kideen artean.
Boluntarioak ere hautatu daitezke, betiere Batzar Nagusira bertaratutako kideen bi
herenek onesten badute.
Hauteskunde Batzordearen kideak ondorengoak izango dira: Lehendakari
jaun/andrea, Idazkari jaun/andrea, eta Bokal bat. Hala ere, Batzordeak hiru ordezko
izango ditu eskuragarri.
Lehendakari jaun/andre eta Idazkari jaun/andre bezala jardungo dira haiek
hautatuko lituzketen pertsonak, eta, esleipena nahiz hautaketa burutuko ez balitz,
Lehendakari jaun/andre bezala jardungo dira, kiderik helduena eta Idazkari
jaun/andre bezala, kiderik gazteena.
Hauteskunde Batzordea ezin izango da inola ere eratu kandidatu jaun/andre bezala
aurkeztuko liratekeenekin; baldintza hau izendatutako Hauteskunde Batzordearen
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kide jaun/andreren batengan suertatuko balitz, honek kargua utzi beharko luke eta
bere lekua esleitutako ordezkoak beteko luke.
Hautatutako pertsonek kargua onartu beharko dute. Baina honetatik nahiz
erantzukizunetik libre geratuko dira laneko, familiako, akademiako edota osasuneko
nahiz antzeko arrazoiengatik bere funtzioak behar bezala betetzeko ezinduak
aurkitzen diren pertsona haiek.
Hauteskunde Batzordeko kidearen jadueraren iraupena lau urtekoa izango da, Batzar
Nagusiak ala Kirol Administrazioak bere kideak kargugabetu eta agintaldia amaitu
aurretik beste batzuek izendatu ahal izateari utzi gabe.
Hauteskunde Batzorde kargugabetua ala desegina jardunean arituko da berria
esleitzen den arte.
15. Artikulua Hauteskunde Batzordearen funtzioak dira ondorengoak:
a)

Hautesleen Errolda eta Hauteskunde Egutegia onartzea.

b)

Aurkeztutako kandidaturak onartzea, aldarrikatzea eta argitaratzea.

c)

Hauteskunde Mahaia esleitzea.

d)

Hautatutako kandidatuak aldarrikatzea.

e) Aurkezten diren aurka egiteak, erreklamazioak ala eskariak ebaztea; baita
Hauteskunde Mahaiaren erabakien aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea ere.
f)
Hauteskunde aginduak interpretatzea eta hauteman ahal diren arautegiko
hutsuneak zuzentzea.
g) Boto-txartel, gutun-azal, kandidaturetarako inprimaki eta gainerako
dokumentu analogoen eredu ofizialak onartzea.
h)

Hauteskunde jarduerak federazioaren gizarte egoitza ez den beste toki
batean egin ahal izatea baimentzea.

i)

Adierazten diren kontsultak ebaztea.

j)

Diziplinazko Epailea diziplinazko arau-haustea eratu ahal izango luketen
hauteskunde prozesuarekin lotutako jarduera haietaz informatzea.

k)

Hautetsitako hautagaiak jakinaraztea.

l)
Hauteskundeen ospakizuna eta honen emaitzak zuzenean eragingo
lituzkeen edonolako auzi.
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16. Artikulua Batzordeko bi kideren presentzia nahikoa izango da saioa gauzatu
ahal izateko.
Hauteskunde Batzordearen hitzarmenak botoen gehiengoaren arabera egingo dira.
Berdinketaren kasuan, Lehendakari jaun/andrearen botoa kalitatezko botoa bezala
kontsideratuko da eta hau nagusituko da.
Gehiengoarekiko aurkakoak diren botoek, betiere motibatuak direnean eta saioaren
gai-zerrendan hala adierazten denean, hala eman duen hura erantzukizunetik libre
utziko dute.
17. Artikulua Hauteskunde Batzordearen hitzarmenak pertsona interesdunen
jakinaren gainean jarriko dira eta Federazioaren iragarki-taulan argitaratuko dira.
Hauteskunde Batzordeak egiten dituen hitzarmenak Hauteskunde Batzordearen
beraren aurrean, baliodun bi eguneko epean, Kirol Justiziaren Euskal Batzordearen
aurrean errekurritu ahal izango dira, zazpi egun naturalen epean.
Saio bakoitzaren akta altxatuko da eta Hauteskunde Batzordearen kide guztien
aldetik sinatuta egon beharko da.
Hauteskunde Mahaia
18. Artikulua Hauteskunde Batzordeak, kandidatuak izango ez diren Batzar
Nagusiaren kideen arteko zozketaren bidez, hiru kiderekin osatutako Hauteskunde
Mahaia esleituko du, baita ordezkoen kopuru berdina ere, bere Lehendakari
jaun/andrea eta Idazkari jaun/andrea Hauteskunde Batzordeak espresuki hala
esleitzen dituen haiek izanik; esleipen hori gauzatzen ez denean, Lehendakari
jaun/andrea kiderik helduena izango da eta Idazkari jaun/andrea, kiderik gazteena.
Hauteskunde Mahaia Euskadiko Igeriketa Federazioaren helbidean eratuko da.
Hauteskunde Mahaia eratu ahal izateko beharrezkoa da gutxienez bere bi kideren
presentziarekin kontatzea.
Hauteskunde Mahaiaren hitzarmenak gehiengo sinpleak egingo ditu eta
berdinketaren kasuan Lehendakari jaun/andrearen botoa nagusituko da. Behar
bezala motibatutako aurkako botoei dagokionez, hala eman izango lukeen hura
erantzukizunetik libre utziko lukete.
Hauteskunde Mahaiaren erabakiak interesdunen jakinaren gainean jarriko dira eta
Federazioko iragarki-taulan erakutsiko dira.
Hauteskunde Mahaiaren erabakiak Hauteskunde Batzordearen aurrean errekurritu
ahal izango dira bi eguneko epean.
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Hauteskunde Batzordeak Hauteskunde Mahaiaren errekurtso edo aurka egitearen
inguruan ematen duen ebazpena Kirol Justiziaren Euskal Batzordearen aurrean
errekurritu ahal izango da zazpi egun naturalen epean.
19. Artikulua Kandidatuek kontu-hartzaileak esleitu ahal izango dituzte edo bestela
Hauteskunde Mahaiaren aurrean beraiek modu horretan jardun ahal izango dira.
20. Artikulua Hauteskunde Mahaiaren funtzioak izango dira:
a) Bozketen garapen zuzena zaintzea.
b) Boto emaileen nortasuna eta bere hautesleen egoera egiaztatzea.
c) Emandako botoen baliagarritasuna ebaztea.
d) Botoen zenbaketa egitea, hauek ematen amaitzen denean.
e) Bozketaren inguruko beste edonolako auzi ebaztea.
21. Artikulua Hauteskunde Mahaiaren ldazkari jaun/andreak Akta idatziko du
zeinetan bertaratutako hautesle ala boto emaileen kopurua, bozketan zehar jazotako
gertaerak, adierazten diren erreklamazioak, honen ondorioz, emandako boto
baliodunak, boto nuluak eta boto zuriak erlazionatuko baitira.
Akta Lehendakari jaun/andreak, Idazkari jaun/andreak eta bokalak sinatuko dute eta
boto nuluekin nahiz errekurritzen direnekin batera berehala Hauteskunde Batzordera
bidaliko dira.
Lehendakari jaun/andrea eta Zuzendaritza Batzordea hautatzea
22. Artikulua Euskadiko Igeriketa Federazioaren Lehendakari jaun/andrea
Federazio honetako Batzordeko kidea ala pertsona juridikoa izango den kide baten
ordezkari bezala jardun beharko da.
Euskadiko Igeriketa Federazioaren Lehendakaritza bateraezina izango da Klub ala
kirol Elkarte bateko Lehendakaritzarekin edo Federazioaren Batzordeko kidea izaten
den beste edozein pertsona juridikorekin. Lehendakari jaun/andre bezala hautatua
izaten denean, kargu hura utzi egin beharko du eta Federazioaren Lehendakari
jaun/andrearena soilik mantendu beharko du.
23. Artikulua Lehendakaritza eta Zuzendaritza Batzorderako kandidatura beti
idatziz aurkeztu beharko da, kargua eskuratu nahiko luketenen izena eta abizenak,
NAN eta lizentzia adieraziaz; Halaber adierazita geratu beharko da kandidaturaren
barnean zein postu ala funtziorako aurkezten diren; ezer zehaztuko ez balitz,
zerrenda-burua lehendakaritzarako aurkezten den pertsona dela ulertuko da. Halaber
atxikiko da, bere kasuan, Batzordeko pertsona juridiko baten ordezkaria dela
bermatuko duen dokumentazioa.
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Zuzendaritza Batzorderako hautagaietan emakumeen eta gizonen arteko ordezkaritza
orekatua gorde beharko da. Ordezkaritza orekatutzat joko da baldin eta bi sexuok,
gutxienez, % 40ko ordezkaritza badute.
24. Artikulua Kandidaturak aurkeztutakoan, zapi eguneko epean, Hauteskunde
Batzordeak bere onargarritasunaren inguruan ebatziko du.

Batzordearen Garapena
25. Artikulua Batzordearen deialdia Hauteskunde Batzordeak egingo du
Hauteskunde Batzordean finkatutako dataren arabera, ondorengo Gai-Zerrendarekin:
1. Batzordearen eraketa.
2. Hauteskunde Mahaiaren eraketa.
3. Lehendakariaren eta Zuzendaritza Batzordearen hautaketa.
Batzordea modu baliagarrian eratuko da bere kideen erdiak gehi bat bertaratzen
denean eta bigarren deialdian joandako kide kopurua edozein dela ere bertaratzen
denean.
26. Artikulua Batzordea biltzen denean, berehala Hauteskunde Mahaia eratuko da.
27. Artikulua Ez da onartuko botoa ordezkari baten bidez ematea, ezta postaz
bidaltzea ere. Era berean, pertsona fisikoek ezingo dute kirol-klub edo -talde bat
baino gehiagoren ordezkari izan.
28. Artikulua Kandidatuen zerrenda bakarra balego, Lehendakari jaun/andrea eta
Zuzendaritza Batzordea bertako kideekin aldarrikatuko lirateke, inolako bozketarik
egin gabe.
Inolako zerrendarik ez balego, Hauteskunde Batzordeak epe berri bat ezarriko luke
kandidaturak aurkezteko. Bigarren epe honetan halaber kandidaturarik aurkeztuko ez
balitz, egoera hori jarduneko Lehendakaritza betetzen duenari jakinaraziko zaio,
honek Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia egin dezan zeinetan arrazoi horrek
eraginiko Federazioaren desegitea eztabaidatuko baita.
29. Artikulua Batzordearen saioa hasitakoan, Lehendakari jaun/andre
Zuzendaritza Batzordea aurkezteari hala nola horien hautaketari ekingo zaio.

eta

Hautaketa balizko botoen gehiengo sinplearen arabera burutuko da, lortzen diren
portzentajeen arabera.
Txartel bakoitzean zerrenda bateko kandidatu jaun/andreak bozkatu ahal izango dira.
Berehala Mahaiak botoak zenbatuko ditu eta Euskadiko Igeriketa Federazioko
Lehendakari jaun/andrea nahiz Zuzendaritza Batzordea aldarrikatuko dira gehiengo
lortu duen zerrendaren arabera.
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Berdinketaren kasuan bozketa berri bati ekingo zaio. Berdinketak iraungo balu,
hirugarren eta azkeneko bozketari ekingo litzaioke. Berriro kandidaturen berdinketa
gertatuko balitz, Hauteskunde Batzordeak kandidatuen arteko zozketari ekingo lioke.
30. Artikulua Lehendakari jaun ala andrea eta Zuzendaritza Batzordea
aldarrikatutakoan, hark Batzordearen eztabaidak zuzenduko lituzke, Hauteskunde
Batzordearen aurrean hautaketaren inguruan aurkeztu ahal izango liratekeen
erreklamazioei utzi gabe.
31. Artikulua Hogeita lau ordu iragandakoan Hauteskunde Mahaiak Hauteskunde
Batzordeari Akta bidaliko dio; honek, hiru egunen buruan emaitzak argitaratuko ditu.
Emaitzak zazpi egun naturalen epean errekurritu ahal izango dira Kirol Justiziaren
Euskal Batzordearen aurrean eta baita Hauteskunde Batzordearen beraren aurrean
ere, baliodun bi eguneko epean.
Xedapen gehigarriak
Bakarra.
Agintaldian gertatu ahal liratekeen bajak lurralde Batzordeko
ordezkariek ordeztuko lituzkete.
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