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TXAPELKETAREN ARAUDIA 

EUSKADIKO SALBAMENDUA ETA SOROSPENA. 2020 - 2021 DENBORALDIA 
 
 
1. ARTIKULUA - XEDAPEN OROKORRAK 
 
1.1 Salbamendu eta sorospeneko denboraldi ofiziala urte bakoitzeko urriaren 1ean hasi, eta hurrengo urteko 
irailaren 30ean bukatuko da. 
 
1.2 EIF-FVNko kideek txapelketak egiteko instalazioak ikuskatu ahal izango dituzte, egoki iruditzen zaienean. 
 
1.3 Txapelketa batean parte hartzen dutenek eta dagokien klubak egiaztatu beharko dute indarrean dagoen 
federazio-lizentzia dutela EIF-FVNk gaur egun garatzen dituen diziplinetako baterako (Igeriketa, Waterpolo edo 
Igeriketa Artistikoa). Gainerako kirol-diziplinetan bezala, EIF-FVNri atxikita ez dauden klubek EIF-FVNk txapelketa 
bakoitzerako ezartzen duen araubide ekonomikoa bete beharko dute. 
 
1.4 EIF-FVNko Zuzendaritza Batzordeko kideek eta probintziako ordezkariek lehentasuna izango dute txapelketa 
ofizialak egiten diren instalazioetan sartzeko. 
 
1.5 Kirolarien eta teknikarien lizentziak dagokien lurraldeko federazioak tramitatu eta EIF-FVNk onartu beharko 
ditu, parte hartu behar duten txapelketan izena emateko epea bukatu baino 15 egun natural lehenago gutxienez.  
 
1.6 Kluben lizentziak dagokien lurraldeko federazioak tramitatu eta EIF-FVNk onartu beharko ditu, parte hartzeko 
asmoa duten lehen txapelketa izan baino 15 egun natural lehenago gutxienez. 
 
 
2. ARTIKULUA.- ANTOLAKUNTZA, ZUZENDARITZA ETA PARTE-HARTZEA 
 
2.1 EIF-FVNren Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du zein diren Batzar Orokorrak denboraldi bakoitzerako 
onartutako egutegian ezarritako txapelketak antolatzen dituzten erakundeak. 
 
2.2 EIF-FVNk eskubidea du ikuskatzaile bat bidaltzeko, txapelketa federazio honetan indarrean dagoen 
araudiaren arabera garatzen dela egiaztatzeko. Erakunde antolatzaileak berak eskatutako dokumentazio / informazio 
guztia emango du. 
 
2.3 EIF-FVNk zuzenduko ditu onartutako egutegiaren arabera egiten diren txapelketak, eta hauek izendatuko 
ditu: 
 
2.3.1 Txapelketako zuzendaritza, TXAPELKETAKO BURUA izendatuz. 
2.3.2 Txapelketako epaimahaia, Arbitroen Lurralde Batzordearen bidez. 
 
2.4. TXAPELKETAKO BURUAK erabateko aginpidea izango du Erregelamenduaren arabera epaile nagusiari, epaileei 
eta beste ofizial batzuei esleitu ez zaizkien auzietan, eta gaitasuna izango du proben ordutegia aldatzeko eta proba 
bakoitza antolatzeko onetsitako araudien arabera beharrezko jarraibideak emateko, edo, egoki irudituz gero, proben 
ordena aldatzeko, epaile nagusiari, antolakuntzari eta parte hartzen duten klubei jakinarazi ondoren. 
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2.5. Sorosle bakoitzak txapelketa bakoitzeko araudiak ezartzen dituen probetan eta erreleboetan baizik ezin 
izango du parte hartu.Sorosleren batek baimendutako gehienezko probak gainditzen baditu, sorosleak proba guztietan 
lortutako puntu guztiak baliogabetuko dira. 
 
2.6. Klub bakoitzak errelebo-talde bat eta sorosleen kopuru bat inskribatu ahal izango ditu proba bakoitzeko; 
txapelketa bakoitzaren araudian zehaztuko dira. 
 
2.7. Parte hartzen duen proba bakoitzean, kirolari bakoitzak berea baino bi serie lehenago joan beharko du Irteera 
Ganberara. Bestela, ezin izango du proba horretan parte hartu. Proba batean baja aurkeztu gabe parte hartzen ez 
badu, kirolaria aurkeztu gabetzat joko da, eta ezin izango du gainerako probatan parte hartu. 
 
2.8. Bajak idatziz jakinaraziko dira txapelketa hasi baino 30 minutu lehenago, eta, lesioa edo borondatezko baja 
probaren batean gertatzen bada, gutxienez proba horretako lehen seriea hasi baino lehen jakinaraziko zaio 
txapelketako zuzendariari. 
 
2.9. Denbora-hartze bat antolatu nahi duten klubek EIF-FVNri eskatu beharko diote 2020ko urriaren 15a baino 
lehen, 2020-2021 denboraldiko egutegi ofizialean sartzeko. Denbora-hartzeak araudi honetan ezarritakoari lotuko 
zaizkio edo, bestela, RFESS araudian ezarritakoari. Ezin izango da egin 2020-2021 denboraldiko EIF-FVNren egutegi 
ofizialean agertzen ez den denbora-hartzerik. Denbora-hartzeek eragindako gastuak eskatzen dituzten kluben 
kontura izango dira. 
 
2.10. Federazioak arbitro nazional bat eta laguntzaile bat jarriko ditu, klubek antolatzen dituzten trofeo edo 
denbora-hartzetarako.Bestalde, klubek igerilekuko kaleak adina epaile kronometratzaile jarri beharko dituzte. Izena 
emateko, argitaratzeko eta abarretarako epeak araudi honetan ezarritakoa bete behar dute. 
 
2.11. Txapelketa behar bezala egiteko, EIF-FVNk antolatzen dituen txapelketetan, parte hartzen duen klub 
bakoitzak laguntzaile-kopuru jakin bat jarri beharko du, txapelketan parte hartzen duen klubeko kirolari-kopuruaren 
arabera, honako hau betez: 

 Inskribatutako sorosle-kopurua:1etik 10era arte.Klubak laguntzaile bat jarriko du 
 Inskribatutako sorosle-kopurua:11tik 20ra arte.Klubak 2 laguntzaile jarriko ditu 
 Sorosle-kopurua:21etik 30era arte.Klubak 3 laguntzaile jarriko ditu 
 Kolaboratzaileen ratio horri jarraituko zaio. 
 Laguntzaileak ekartzerik ez badu, klubak 25 euro ordainduko ditu, egun bakoitzeko, jarri beharreko 

laguntzaile bakoitzeko, txapelketaren gastuak ordaintzeko. 
 Laguntzaileek indarrean dagoen federazio-lizentzia edo istripu-asegurua izan beharko dute EIF-FVNrekin. 

 
 
3. ARTIKULUA - INSKRIPZIOEN KONTROLA – LIZENTZIAK 
 
3.1 Parte-hartzaileen izenen edo adinen faltsifikazioak EIF-FVNren diziplina-erregimenaren arabera zehatuko 
dira, eta inplikatutako kirolariaren puntu guztiak berehala deskalifikatzea eta galtzea ekarriko dute, bai banakako 
probetan, bai txandetan. 
 
3.2 EIF-FVNren egutegi ofizialeko txapelketa bateko inskripzioa bidaltzean, interesdunak edo haren legezko 
ordezkariak baimena emango dute, automatikoki, EIF-FVNren web orrian datu hauek argitaratzeko: izena eta 
abizenak, lizentzia-zenbakia, NAN, kategoria, kluba eta dagokion federazioa; txapelketa horrek sortzen duen 
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dokumentazioari dagokionez, txapelketa antolatzeko eta EIF-FVNren egutegi ofizialeko gainerako txapelketak 
antolatzeko: irteera-zerrendak, sailkapenak, errekorrak eta rankingak. 
 
3.4  Inskripzioak info@eif-fvn.org helbidera bidaliko dira, eta kluben erantzukizuna izango da jaso direla 
telefonoz egiaztatzea. 
 
3.4 Bidaltzeko azken eguna txapelketaren asteko asteartea izango da.Behin-behineko serieak argitaratu 
ondoren ez da inskripziorik onartuko. 
 
3.5 Izena emateko azken ordua 3.4 atalean finkatutako eguneko 12:00ak izango dira. 
 
3.6 Inskribatzeko unean nahitaezkoa izango da errelebo probetako kideak zein diren betetzea. Kide horiek aldatu 
ahal izango dira txapelketaren bilera teknikoan, edo bilkura hasi baino 30 minutu lehenago, bilera egiten ez bada. 

 
3.7 EIF-FVNren lizentziarik gabeko klubetako parte-hartzaileek EIF-FVNren aurtengo denboraldiko arau 
ekonomikoetan ezarritakoaren arabera ordainduko dituzte inskripzioak. Salbamendu- eta sorospen-modalitaterako 
berariazko arauak sartzen ez diren bitartean, igeriketa-modalitateko tasa berak ordainduko dira. 
 
 
4. ARTIKULUA.- TXAPELKETAREN FORMULA 
 
4.1. Txapelketa bakoitzerako, EIF-FVNko idazkari teknikoak behar adinako aurrerapenez bidaliko ditu 
txapelketaren ordutegia, egin beharreko probak eta horietan izena eman dezaketen parte-hartzaileen kopurua. 
 
 
5. ARTIKULUA.- IRTEERA-ZERRENDAK 
 
5.1. Irteera-zerrendak, behin-behinekoak zein behin betikoak, EIF-FVNren web orrian argitaratuko dira, edo izena 
eman duten klubei posta elektronikoz bidaliko zaizkie, eta parte-hartzaileen datu hauek jaso ahal izango dituzte: izen-
deiturak, NANa, jaioturtea, kluba eta kategoria. 
 
5.2. Irteera-zerrendak argitaratu ondoren, zerrenda horiei egindako erreklamazioak helbide honetara bidali 
beharko dira, txapelketa hasi baino 96 ordu lehenago: info@eif-fvn.org. Erreklamazio horiek jaso eta behar diren 
egiaztapenak egin ondoren, txapelketaren behin betiko serieak egingo dira, eta klub guztien eskura jarriko dira EIF-
FVNren web orrian, edo posta elektronikoz bidaliko zaizkie izena eman duten klubei. 
 
 
6. ARTIKULUA.- BILERA TEKNIKOA 
 
6.1. Txapelketaren zuzendariak egoki irizten dionean egingo da bilera teknikoa, txapelketaren nondik norakoaren 
arabera. Parte hartzen duten klubei megafonia bidez jakinaraziko zaie, garaiz, bertara joan ahal izateko. 
 
6.2. Bilera teknikora joateko, antolakuntzak eskatuko du bertaratzen den pertsonak lizentzia indarrean izatea, 
dela ordezkariarena, dela teknikariarena edo entrenatzailearena. 
 
 
7.-ARTIKULUA.- DOKUMENTAZIOA 
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7.1. EIF-FVNeko zuzendari teknikoak serie- eta emaitza-joko bat jasoko du, antolakuntzaren aurrean bere 
nortasuna identifikatu ondoren. 
 
7.2. EIF-FVN ez dago behartuta parte hartzen duten klubei serie-jokoak ematera. 
 
 
8.ARTIKULUA.- ADINAREN ARAUDIA 
 
8.1. 2020-2021 denboraldirako, txapelketarako kategoriak hauek izango dira: 
 
 

KATEGORIAK GIZONEZKOAK/EMAKUMEZKOAK 

KADETEAK  2007-2008 
GAZTEAK  2005-2006 
JUNIOR  2003-2004 

ABSOLUTUA  15 urte eta lehenago jaioak  
MASTER  1991 eta lehenago jaioak 

 
 
9. ARTIKULUA- EMAITZAK EMATEA ETA HAIEN BALIOA 
 
9.1. Emaitzak EIF-FVNren web orrian argitaratuko dira, edo posta elektronikoz bidaliko dira parte hartzen duten 
klubetara, eta datu pertsonal hauek jaso ahal izango dituzte: izen-deiturak, NAN, jaioturtea, kluba, kategoria, parte 
hartzen duten probak eta egindako denbora. 
 
9.2. RFESSek EIF-FVNk emandako lizentzien baliozkotasuna onartzen ez duen bitartean, Salbamendu eta 
Sorospenerako Euskal Zirkuituan lortutako emaitzak ez dira baliozkoak izango Espainiako Salbamendu eta Sorospen 
Txapelketarako. 
 
 
10.ARTIKULUA.- TXAPELKETAREN PROGRAMA 
 
10.1. Probak emakumezkoen kategoriarekin hasiko dira, eta ondoren gizonezkoen kategoria izango da. 
 
10.2. 2020-2021 denboraldirako, txapelketa-programa orokorra honako hau da: 
 
 
 
 
 
 
 

SALBAMENDU ETA SOROSPENEKO EUSKAL ZIRKUITUA 
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EGUNA TXAPELKETA KATEGORIA TOKIA 

Azaroak 22 1. eguna (igerilekua) KAD/GAZ/JUN/ABS Landako, Durango 

Abenduak 19 SOS Rescue III denbora 
hartzea 

KAD/GAZ/JUN/ABS Landako, Durango 

Abenduak 20 2. eguna (igerilekua) KAD/GAZ/JUN/ABS Landako, Durango 
Urtarrilak 17 3. eguna (igerilekua) KAD/GAZ/JUN/ABS Landako, Durango 
Ekainak 13 4. eguna (hondartza) KAD/GAZ/JUN/ABS Laga, Ibarrangelu 
Ekainak 20 5. eguna (hondartza) KAD/GAZ/JUN/ABS Laga, Ibarrangelu 

 
10.3. Txapelketa-jardunaldi bakoitzerako proba eta kategoria hauek ezarri dira: 

 
 

1. EGUNA. SOS-IGERILEKUA 
 
Proba zk.  Proba  Kategoria  

1  200 m oztopoak, igeriketa, emakumezkoak  Kadeteak, Gazteak, Juniorrak eta 
Absolutuak 2  200 m oztopoak, igeriketa, gizonezkoak  

3  4 x 50 m oztopoak, igeriketa, emakumezkoak  
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

4  4 x 50 m oztopoak, igeriketa, gizonezkoak  

5  4 x 50 m oztopoak, igeriketa, emakumezkoak  
Kadeteak  

6  4 x 50 m oztopoak, igeriketa, gizonezkoak  

7  50 m maniki-arrastea, emakumezkoak  
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

8  50 m maniki-arrastea, gizonezkoak  

9  50 m maniki-arrastea, emakumezkoak  
Kadeteak  

10  50 m maniki-arrastea, gizonezkoak  

11  4 x 25 m maniki-arrastea, emakumezkoak  
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

12  4 x 25 m maniki-arrastea, gizonezkoak  

13  4 x 25 m maniki-arrastea, emakumezkoak  
Kadeteak  

14  4 x 25 m maniki-arrastea, gizonezkoak  
 
 
2. EGUNA. SOS-IGERILEKUA 
 
Proba zk.  Proba  Kategoria  

1  200 m super soroslea, emakumezkoak 
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

2  200 m super soroslea, gizonezkoak 

3 200 m super soroslea, emakumezkoak 
Kadeteak 

4 200 m super soroslea, gizonezkoak 
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5 100 m soroslea, emakumezkoak 
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

6 100 m soroslea, gizonezkoak 

7 4 x 50 m igeriketa hegalekin, emakumezkoak 
Kadeteak 

8  4 x 50 m igeriketa hegalekin, gizonezkoak 

9  4 x 50 m igeriketa hegalekin, emakumezkoak 
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

10  4 x 50 m igeriketa hegalekin, gizonezkoak 
 
 
3. EGUNA. SOS-IGERILEKUA 
 

Proba zk. Proba  Kategoria  

1 100 m maniki-erreskatea hegalekin, 
emakumezkoak Kadeteak 

2 100 m maniki-erreskatea hegalekin, gizonezkoak 

3 100 m maniki-erreskatea hegalekin, 
emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

4 100 m maniki-erreskatea hegalekin, gizonezkoak 

5 100 m salbamendu-konbinatua, emakumezkoak 
Kadeteak 

6 100 m salbamendu-konbinatua, gizonezkoak 

7 100 m salbamendu-konbinatua, emakumezkoak 
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

8 100 m salbamendu-konbinatua, gizonezkoak 

9 4 x 50 m erreskate-hodia, emakumezkoak 
Kadeteak 

10 4 x 50 m erreskate-hodia, gizonezkoak 

11 4 x 50 m erreskate-hodia, emakumezkoak 
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

12 4 x 50 m erreskate-hodia, gizonezkoak 

13 Soka-jaurtiketa, emakumezkoak 
Gazteak, Juniorrak eta Absolutuak 

14 Soka-jaurtiketa, gizonezkoak 
 
 
4. EGUNA. HONDARTZAKOA 
 

Proba zk. Proba Kategoria 
1 Esprinta, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 2 Esprinta, gizonezkoak 
3 Esprint-erreleboa, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 4 Esprint-erreleboa, gizonezkoak 
5 Esprint-erreleboa, emakumezkoak 

Kadeteak 
6 Esprint-erreleboa, gizonezkoak 
7 Lasterketa taularekin, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 
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Proba zk. Proba Kategoria 
8 Lasterketa taularekin, gizonezkoak Absolutuak 
9 Lasterketa taularekin, emakumezkoak 

Kadeteak 
10 Lasterketa taularekin, gizonezkoak 
11 Erreskatea taularekin, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 12 Erreskatea taularekin, gizonezkoak 
13 Erreskatea taularekin, emakumezkoak 

Kadeteak 
14 Erreskatea taularekin, gizonezkoak 
15 Eski-lasterketa, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 16 Eski-lasterketa, gizonezkoak 
 
 
5. EGUNA. HONDARTZA 
 

Proba zk. Proba Kategoria 
1 Banderak, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 2 Banderak, gizonezkoak 
3 Banderak, emakumezkoak 

Kadeteak 
4 Banderak gizonezkoak 
5 Surf-igeriketa, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 6 Surf-igeriketa, gizonezkoak 
7 Surf-igeriketa, emakumezkoak 

Kadeteak 
8 Surf-igeriketa, gizonezkoak 
9 Salbamendua hodiarekin, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 10 Salbamendua hodiarekin, gizonezkoak 
11 Salbamendua hodiarekin, emakumezkoak 

Kadeteak 
12 Salbamendua hodiarekin, gizonezkoak 
13 Oceanman, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 14 Oceanwoman, gizonezkoak 
15 Ocean erreleboa, emakumezkoak Gazteak, Juniorrak eta 

Absolutuak 16 Ocean erreleboa, gizonezkoak 
 
 
11. ARTIKULUA.- AZKEN SAILKAPENA 
 
11.1. Zirkuituaren azken sailkapena zehazteko, kontuan hartuko dira gutxienez txapelketako bi jardunalditan 
puntuatutako igerilari bakoitzaren bi probarik onenak. Proba bakoitzean lehenengo 16 sailkatuei 20, 18, 16, 14, 13, 
12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntu emango zaizkie, hurrenez hurren. Berdinketa gertatuz gero, igerilari bakoitzaren 
probarik onena aukeratuko da txapelketako hirugarren eta hurrengo jardunaldietan. 
 
 
XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Trofeo guztiek araudi hau bete beharko dute. Araudi honetan arautzen ez den guztian, RFESS araudia aplikatuko da. 


