
  

 

 

EUSKAL HERRIKO V. TXAPELKETAKO ARAUDIA. HAUR MAILAKO FIGURAK ETA 
JUNIOR/ABSOLUTU ERRUTINA TEKNIKOAK. - 2021-2021 DENBORALDIA 

 

 

Egunak: 2021eko azaroaren 20a 

Aurreinskripzioa: 2021eko urriaren 20a baino lehen 

Inskripzioa: Azaroaren 11  

Tokia: Portugalete 

Igerilekua: Muelle Churruca udal igerilekua 

 

1.- KATEGORIAK 

• HAUR KATEGORIA emakumezkoak: 2007, 2008 eta 2009. 

• HAUR KATEGORIA gizonezkoak: 2006, 2007, 2008 eta 2009. 

• JUNIOR emakumezkoak: 2004, 2005, 2006 eta 2007. 

• JUNIOR gizonezkoak: 2003, 2004, 2005 eta 2006. 

• ABSOLUTUA: 15 urtetik gora, adin guztietarako (2007)  

 

2.- PARTE-HARTZEA 

HAURREN KATEGORIA: izena eman duen lehiatzaile bakoitzak aurreko denboraldian lehiaketa 
nazionalen batean parte hartu beharko du edo aldez aurretik haurren maila gainditu (gida). 

JUNIOR KATEGORIA: izena eman duen lehiatzaile bakoitzak aurreko denboraldian lehiaketa 
nazionalen batean parte hartu beharko du edo aldez aurretik haurren maila gainditu (gida). 

KATEGORIA ABSOLUTUA: inskribatutako lehiatzaile bakoitzak ez du inolako mailarik edo 
partaidetzarik egiaztatu beharko talde teknikoaren errutinan lehiatzeko. 

 

3.- LEHIATZEKO FORMULA 

a) Haurren kategoria: Parte-hartzaile guztiek nahitaezko figuren multzoa eta hautazko multzo 
bat egingo dituzte. Talde hori zozketaz erabakiko da, FINA Erregelamenduan (2017-2021) 
agertzen direnen artean. 

b) Emaitzak FINA Erregelamendu berean indarrean dagoen araudiaren arabera lortuko dira. 

c) Junior kategoria eta absolutua: Solo, Duo, Duo mistoa eta Multzoko Errutina Teknikoen % 
100ean oinarrituta lortuko dira emaitzak. 

Errutinek iraupen hau izango dute: 

SOLO TEKNIKOA     2 minutu 00 segundo 

DUO TEKNIKOA    2 minutu 20 segundo 



  

 

DUO TEKNIKO MISTOA   2 minutu 20 segundo 

MULTZO TEKNIKOA    2 minutu 50 segundo 

Lehiakide bakoitzak parte hartu ahal izango du solo tekniko batean, duo batean/duo misto 
tekniko batean eta multzo tekniko batean. 

Nahitaezkoa da errutinetarako txanoa erabiltzea. 

Errutinak tariman prestatzeko (paseatzeko 30, + 10, sarreran), ezin izango da inoiz lurra ukitu 
oinplanoa ez den beste zerbaitekin. 

 

4.- PROGRAMA 

Antolakuntzaren idazkariak ezarriko du lehiaketaren ordutegia eta dominak eta trofeoak 
emango ditu, lehiaketako epailearekin eta FVN/EIF eta FNN/NIFko Igeriketa Artistikoko 
Arloarekin bat etorrita. Baliteke berrabiarazte-fasean lehiaketak egiteko jarduera-
protokoloaren araudiari jarraituz aldaketak izatea. 

 

5.- INSKRIPZIOA, EPAIMAHAIA, ZOZKETAK, LEHIAKETAREN KONTROLA ETA EMAITZAK ETA 
PUNTUAZIOAK  

Alderdi Orokorrei buruzko 2019/20 denboraldiko araudian zehazten dira. 

 

6.- BALDINTZA EKONOMIKOAK 

EIF-FVNren Batzar Ekonomikoan onetsitako araudi ekonomikoaren arabera egokituko dira. 

 

7.- SAILKAPENA 

a) Parte hartzen duten kluben araberako azken sailkapena egingo da, kategoria eta modalitate 
desberdinetan lortutako puntuen batura osoan oinarrituta. Bigarren eta hurrengo taldeak ez 
dira sailkapenean sartuko. 

b) Errutinen emaitzak eta klub bakoitzeko lehiatzaileen batura batuko dira, figuren ekitaldian 
gehienez ere lau parte-hartzaile izan arte. 

 

8.- SARIAK 

a) Urrezko, zilarrezko eta brontzezko dominak izango dituzte lehen hiru sailkatuek, bai 
figuretan bai errutina teknikoetan, modalitate eta kategoria guztietan. 

b) Horrez gain, dominak emango zaizkie 2008an eta 2009an haurren kategorian jaiotako lehen 
hiru sailkatuei. 

c) Trofeo oroigarri bat emango zaio sailkatutako lehen klubari. 

d) Dominak eta garaikurra EIF-FVNren COVID protokoloari jarraituz emango dira. 

 

 


