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Euskadiko gidak 

______________________________________________________________________ 
 
 

Euskadiko Federazioak egindako lehiaketetara joateko, beharrezkoa da “Euskadiko gidako” 
proben gaitasuna edo Espainiako lehiaketetara joateko eskatzen den maila izatea. 
 
Euskadiko lehiaketetan maila hobetzeko, nahitaez egin beharreko zazpi proba aurkeztu dira, 
GAI/EZ GAI gisa ebaluatuak, eta emaitzetako bat EZ GAI izan daiteke. 
 
Eskakizunak 
 
Maila edozein kategoriatan gaindituta duten eta RFEN txapelketa batera joan ondoren galdu 
ez duten kirolariek EIF-FVNk antolatutako Txapelketetara zuzenean joateko aukera izango 
dute. 

Kategoria absolutuan lehiatzen diren kirolariek ez dituzte gidak pasa beharko txapelketa 
horietara joateko. 
 
Datak 
 
Giden eta mailen datak EIF-FVNek ezarriko ditu, estatuko eta lurraldeko egutegiaren 
arabera. Gutxienez lau egun izango dira denboraldian zehar. 
 
Inskripzioak 
 
Inskripzioak info@eif-fvn.org helbidera bidali beharko dira,probak egiteko ezarritako eguna 
baino 15 egun lehenago. 
 
Igerilariek egin nahi dituzten trebetasunen eta figuren laukitxoak hutsik utzi, eta egin 
behar ez direnak X batez ezabatu beharko dira (bai lehenago gainditu direlako, bai ez 
direlako haietara aurkeztuko). 
 
Gida – mailen jarraibideak: 
 

- Arropa: Gorputzera itsatsitako elastikoak eta kamiseta beltza edo, hala badagokio, 
bainujantzi beltza, bereizgarririk gabe. 
 

- Klub bakoitzeko entrenatzaile bakarra pasa ahal izango da, parte-hartzaileek probak 
egiten dituzten bitartean. 

 
- Parte-hartzaileak txandaren zain egongo dira, epaileek adierazitako tokian. Ordena 

bat egongo da antolakuntzaren tokira iristen direnean. 
 

- Izena emandako probetan bakarrik hartu ahal izango dute parte. 
 

- Probak ordena honetan egingo dira: 
 • Lehorreko probak  
 • Igeriketa eta uretako trebetasunak 
 • Figurak 
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Hori aldatu egin daiteke, epaileek egoki irizten badiote, bai espazioa, bai mailari 
emandako denbora dela-eta. 
 

- KickPull: Irteeran bakarrik erabili ahal izango da Filipinetako besakada. Biratzean, 
burua kanpoan, besoak barruan eta bi eskuekin ukitu beharko da. 
 

- Proba gainditu behar ez badu, epaileek parte-hartzailea geldiarazi ahal izango dute, 
beharrezkoa ikusten dutenean. 
 

- Mailen antolatzaileek arduradun bat izendatu ahal izango dute, baina ez da 
epaileekin egongo, parte-hartzaileekin baizik, instalazioa kontrolatzeko. 
 

-  Maila-probak egin behar dituzten lehiakideek bakarrik parte hartu ahal izango dute, 
eta, inskribatutako probak bukatu ahala, mailen proba utzi beharko dute. 

 
Gida-mailak egin ahala, argibide gehiago erantsi ahal izango dira. 


