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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

LURRALDEKO SELEKZIOEN EUSKADIKO TXAPELKETA 
KADETE KATEGORIA (EMAKUMEZKOAK ETA GIZONEZKOAK) 

 
1.- Lekua: PACO YOLDI igerilekua 
2.- Eguna: 2020ko urtarrilaren 26a 
3.- Inskripzioa. Lurraldeetako federazioek posta elektronikoz jakinarazi beharko diote EIF-FVNri 
lehiaketa honetan parte hartuko dutela, 2020ko urtarrilaren 14ko 10:00ak baino lehen. 
4.- Kategoria: KADETE (2004, 2005 eta ondoren jaiotakoak) 
5.- Jokalarien kopurua: Denboraldi honetarako indarrean dagoen federazio-lizentzia duten 15 
jokalarik osatuko dute selekzio bakoitza, eta 13 jokalari deitu ahal izango dira partidu 
bakoitzeko. 
6.- Ziurtagiri ofizialak:  
 6.1.- Jokalari bat partidu bateko jokalarien zerrendan sartzeko, bere selekzioaren ziurtagiri 

ofizialean agertu behar du. Ziurtagiri ofizial horrek Euskadiko Lurralde Selekzioen 
Lehiaketaren Batzorde Antolatzailearen izapidetze-zigilua izan beharko du, eta Batzorde horri 
idatziz eskatu beharko zaio, 1. Eranskinean adierazitako inprimakian, txapelketa burutu baino 
7 egun lehenago gutxienez. Euskal Herriko ligen arautegi orokorraren 2.11. artikuluan 
adierazitakoa betetzen dela zehazteko, lurraldeetako federazioek ziurtagiri bat bidaliko diote 
Batzorde Antolatzaileari (2. Eranskinean adierazitakoaren modukoa), eta bertan jasoko da 
selekzio horretako jokalariek dagokien federazio-lizentzia dutela. 

 6.2.- Jokalari bat selekzio baten ziurtagirian sartu ahal izateko, bere lurraldeko herri batean 
erroldaturik egon behar du. 

 6.3.- Teknikari, ordezkari edo laguntzaile bat partidu bateko jokalarien zerrendan sartzeko, 
bere selekzioaren ziurtagiri ofizialean agertu behar du. 

 6.4.- Txapelketa honetako partiduetako zerrendan teknikari gisa sartu nahi duten guztiek 
gutxienez titulu hauetako bat izan beharko dute: RFEN waterpoloko goi-mailako 
entrenatzailea, RFEN waterpoloko entrenatzaile laguntzailea, waterpoloko II. maila, 
igeriketako I. maila, RFEN igeriketako monitorea edo EIF/FVN waterpoloko teknikariaren 
gaikuntza. 

 6.5.- Partidu bateko jokalarien zerrendan sartzeak esan nahi du adierazitako pertsona horrek 
baimena duela bere taldearen aulkian esertzeko. Epaileek ez diete utziko aulkian esertzen eta 
jokoan parte hartzen partiduaren aktan sartuta ez daudenei. 

 6.6.- Ziurtagiri ofizialetan ezin izango da eskuz ezer sartu, ez eta zuzenketarik egin ere. 
Aldaketaren bat egin behar denean, beste bat eskatu beharko zaio Batzorde Antolatzaileari. 

 6.7.- Jokalari bat modu irregularrean aktan sartuz gero (hau da, bere selekzioaren ziurtagiri 
ofizialean inskribatu gabe eta Batzorde Antolatzailearen baimenik gabe), jokalari-zerrenda 
desegokitzat joko da. 

 6.8.- Txapelketa hasi aurretik, selekzioek ziurtagiri ofizialaren kopia bat aurkeztuko dute 
idazkaritza-mahaian. 



 
 
 
 

Julián Gaiarre, 50-Bajo – 48004 Bilbao Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97  www.eif-fvn.org 

EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

7.- Baldintza teknikoak:  
 7.1.- Partidu guztiek 10 (hamar) minutuko joko errealeko bi denbora iraungo dute, eta 2 (bi) 

minutuko atsedenaldia izango dute denbora batetik bestera. 
 7.2.- Selekzio bakoitzak hutsarte bat izango du partidu bakoitzean. 
8.- Lehiaketaren ordutegia: 
 09:15: Emakumezkoen kategoriako lehen partiduaren hasiera, A-B 
 10:00: Gizonezkoen kategoriako lehen partiduaren hasiera, B-C 
 10:45: Emakumezkoen kategoriako bigarren partiduaren hasiera, C-A 
 11:30: Gizonezkoen kategoriako bigarren partiduaren hasiera, A-B 
 12:15: Emakumezkoen kategoriako hirugarren partiduaren hasiera, B-C 
 13:00: Gizonezkoen kategoriako hirugarren partiduaren hasiera, C-A 
 13:45: Sari-banaketa 
 Zozketa urtarrilaren 23an egingo da, EIF-FVNren egoitzan 
9.- Puntuatzekosistema:  

Puntuak era honetan banatuko dira: 
a) 3 puntu emango dira irabazitako partidu bakoitzeko. 
b) Puntu 1 emango da berdindutako partidu bakoitzeko. 
c) 0 puntu emango da galdutako partidu bakoitzeko. 
Bi selekzioren edo gehiagoren arteko puntu-kopuruan berdinketa izanez gero, indarrean 
dagoen RFENren araudiak dioena hartuko da kontuan ebazteko. 

10.- Sariak: Sari hauek banatuko dira bi kategorietan: 
1. sailkatua: Trofeoa 
2. sailkatua: Trofeoa 
3. sailkatua: Trofeoa 

11.- Araudi honetan jasotzen ez denadenboraldi honetako EUSKAL HERRIKO WATERPOLOKO 
LIGEN ARAUDI OROKORRAREN arabera arautuko da. 


