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EUSKAL SELEKZIOAK 

ARAUAK 
 

KIROLARIEN ETA TEKNIKARIEN DEIALDIA 
 
1) EIF-FVNk behar besteko aurrerapenez argitaratuko ditu Euskadiko selekzioak hautatzeko 
irizpideak. 
2) Deialdi guztietan argitaratuko da selekzioari uko egiteko data. Uko egite guztietan I. eranskina 
erabat beteta bidaliko da EIF-FVNra. Euskadiko selekzio bateko kide izateko deitutako guztiek 
kontuan izan behar dituzte 16/2006 Dektretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena 
artikulu hauek: 
 
Todos los convocados como miembros de una selección de Euskadi han de tener en consideración 
los siguientes artículos de la Ley Vasca de Federaciones 16-2006: 
 

34. artikulua.– Federazioetako kideen betebeharrak. 
Federazioko estamentuetako kideek honako betebehar hauek izango dituzte, 
estatutuetan gehi daitezkeen betebeharrez gain: 
a) Ezarritako kuotak ordaintzea. 
b) Federazioko organoetan onartutako erabakiak betetzea, horretarako eskumena duen 
organoak baliogabetzen edo bertan behera uzten ez dituen bitartean. 
c) Federazioaren helburuak lortzen era aktiboan parte hartzea. 
d) Hala dagokionean, dituzten karguei atxikitako betebeharrak leialki betetzea. 
e) Euskadiko selekzioek eta lurraldeko selekzioek kirol-lehiaketetan parte hartzeko 
edo horiek prestatzeko egiten dituzten deialdietara joatea. 

 
43. artikulua.– Selekzioak. 
1.– Dekretu honen ondorioetarako, Euskadiko selekzioak dira autonomia erkidegoaz 
gaindiko eremuko kirol jarduera eta lehiaketetan parte hartzeko izendatzen diren 
kirolari eta teknikarien zerrendak, dagokion Euskadiko federazioa ordezkatu behar 
dutenean. 
2.– Dekretu honen ondorioetarako, lurraldeko selekzioak dira autonomia erkidegoaren 
eremuko kirol jarduera eta lehiaketetan parte hartzeko izendatzen diren kirolari eta 
teknikarien zerrendak, dagokion lurraldeko federazioa ordezkatu behar dutenean. 
Autonomia erkidegoaz gaindiko eremuko lehiaketetan parte hartzeko, dagokion 
Euskadiko federazioaren baimena behar izango dute. 
3.– Kirolari eta teknikari federatuek selekzio horien deialdietara joan behar dute, 
ezinbestez. Hautaturiko kirolariak deialdietara joan daitezen lagundu beharko dute 
klubek. 
4.– Kirol federazioek dagokien administrazio organoei aditzera eman beharko diete kirol 
selekzioek zein lehiaketatan parte hartuko duten. 

 
TEKNIKARIEN DEIALDIA 
 
3) EIF-FVNk klubei eskatuko dizkie beren borondatez selekzio jakin batean parte hartu nahi 
duten dagokion modalitateko teknikarien eta ordezkarien izenak. 
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4) Beren borondatez selekzio jakin batean parte hartu nahi duten teknikarien eta ordezkarien 
kopurua nahikoa ez bada, kirolari gehien dituzten klubek selekzio horretarako teknikari eta 
ordezkari bat aurkeztu beharko dute gutxienez. Ondorio horietarako, denboraldi jakin bateko 
selekzio guztiak hartuko dira kontuan. EIF-FVNk kasu guztietan jakinaraziko dio inplikatutako 
klubari. 
5) Teknikariek eta ordezkariek beharrezko lizentziak eduki beharko dituzte. 
6) EIF-FVNk bere aurrekontuetan sartu ahal izango du klubei ordainduko dien zenbatekoa, 
Euskal selekzioetako teknikariek eta ordezkariek parte hartzeagatik. 
 
BIDAIA PLANAK 
 
7) EIF-FVNri dagokio selekzio bakoitzaren bidaia plana prestatzea eta jakinaraztea.  
8) Bidaia garraiobide publiko batean egiten bada, kirolariek, bidaiaren hasieratik, teknikari edo 
ordezkari bat izango dute gutxienez. 
9) Bidaia autobusez egiten bada, bidaia planak, oro har, teknikariak, ordezkariak eta kirolariak 
jasotzeko leku bat jasoko du lurralde bakoitzean. Autobusez bidaiatzen denean, ibilbide 
bakarra egingo da Autonomia Erkidegoaren barruan. Helmugaren arabera, hasiera desberdina 
izan daiteke, baina beti norabide bati jarraituz. Lurralde historiko bakoitzean geldialdi bat 
egingo da, eta, beharrezkoa bada, salbuespenezko geldialdi bakarra egingo da, baina 
ezarritako ibilbidea aldatu gabe. Beharrezkoa bada, eta bidaiaren ezaugarriengatik, ibilbideak 
bi lurralde historiko bakarrik har ditzake. Kasu horietan, beste lurralde historikoko kirolariei 
beste lurralde historikoko kirolarien jatorrirainoko bidaia eman eta ordainduko zaie. 
10) Hegazkinez edo trenez bidaiatzen denean, deialdia leku jakin batean hasiko da, aireportu 
edo geltokia. Elkargunea kokatuta dagoen lurralde historikoko kirolariak lekuz aldatu beharko 
dira, beren baliabideak erabiliz. Gainerako kirolarientzat, araua izango da garraio publikoan 
edo mobilizatu beharreko kirolari kopuruarekin bat datorren beste bitarteko batean bilgunera 
joatea. Gastu horiek EIF-FVNk ordainduko ditu. 
11) EIF-FVNri eta/edo dagokion selekzioko teknikariei eta/edo ordezkariei dagokie selekzioko 
osatzen dutenen gelakako banaketa egitea. Ezin izango zaie inoiz gela bera esleitu sexu 
desberdineko pertsonei. 
 
JOKABIDE ARAUAK 
 
12) Kirolari guztiek II. Eranskina aurkeztu beharko dute EIF-FVNn, adin txikiko kirolarien 
kasuan, edo III. eranskina, adin nagusiko kirolarien kasuan, deialdian adierazten den epean. 
Eranskin hau epearen barruan aurkezten ez bada, selekzioaren deialdiari uko egin zaiola 
ulertuko da. EIF-FVNk eskatzen duen dokumentazio, eranskin eta abar guztia emango dira. 
13) Euskal selekzioko kide guztiek, kirolariek, teknikariek eta ordezkariek, kirol-selekzio bati 
dagokion jarrera eta begirunea izan beharko dute. 
14) EIF-FVNren arduradun den teknikariak eta ordezkariak selekzioko kide guztiek nahitaez 
bete beharreko ordutegia adieraziko dute. Bereziki, debekatuta egongo da 23:00ak baino 
lehen gelan ez geratzea edo gelatik irtetea hurrengo eguneko gosarirako ezarritako ordura 
arte. Hori ez betetzea hutsegite oso larritzat hartuko da. 
15) EIF-FVNren arduradun den teknikariak edo ordezkariak, itzuli ondoren, txosten bat egingo 
du, eta, bertan, kirol-balantzeaz gain, gainerako gorabeherak ere jasoko dira. 
16) Kirolari guztiek dute arduradunek hartutako erabakiak betetzeko eta errespetatzeko 
betebeharra. 
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17) Bidaian zehar, kirolari guztiek eserita egon beharko dute eserlekuetan eta segurtasun-
uhala jarrita. 
18) Selekzioko kide guztiek selekzioaren janzkera eramango dute igerilekuan. 
19) Ostatuetan, bertako langile guztiek emandako arauak eta jarraibideak errespetatuko dira. 
20) Selekzioko kide guztiak taldean joango dira beti, autobuseko bidaietan, ibilaldietan, 
otorduetan eta abar. 
21) Kirolariak ezingo dira hoteletik edo igerilekutik irten arduradunen presentziarik edo 
baimenik gabe. 
22) Bazkari guztien ordutegiak errespetatuko dira. Inor ez da mahaitik altxatuko selekzioko 
kide guztiak amaitu arte. 
23) Ezin izango da ezer jan lehiaketa baino bi ordu lehenago. 
24) Kirolariek DEBEKATUTA dute erretzea eta alkohola edatea. Arau hori ez betetzea 
selekziotik BEREHALA kanporatzeko arrazoia izango da. Gurasoei deituko zaie, semea edo 
alaba jasotzera joan daitezen. 
25) Arduradunek adieraziko dute noiztik aurrera ezin izango diren mugikorrak, tabletak, ekipo 
elektronikoak, bideojokoak eta antzeko ekipoak erabili. Arduradunek markatutako orduan 
jasoko dituzte ekipo horiek, eta hurrengo goizean entregatuko dira. Lehiatu baino bi ordu 
lehenago ere ez dira gailu horiek erabiliko. Arau hori ez betetzea selekziotik BEREHALA 
kanporatzeko arrazoia izango da. Gurasoei deituko zaie, semea edo alaba jasotzera joan 
daitezen. 
26) Selekzioaren arduradunek telefono mugikor bat izango dute kirolarien eskura, kirolariek 
beren familiekin komunikatzeko aukera izan dezaten. 
27) EIF-FVNk ekipazio berria emango du bi urtean behin, eta ekipamendu hori Federazioak 
egindako irteera eta deialdietan bakarrik erabili behar da. Arropa galdu, hondatu eta abar 
egiten bada, berriz erosi beharko da, dagokion abonua egin ondoren. 
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I ERANSKINA 

Euskal Selekzioari uko egitea 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… jauna/andrea 

…………………………………………… EIF-FVN lizentzia zenbakiarekin, Euskal Selekzioan parte hartzeko 

deitua izan naiz, ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… txapelketan parte hartzeko. 

Idazki honen bidez jakinarazten du kide izateari uko egiten diola arrazoi honengatik ……..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………..(e)n, 202………….(e)ko………………………….………... aren ………….(e) (a) n 
 

 

 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA 
Bete beharreko dokumentua eta, adingabeen kasuan, EIFri bidali beharrekoa 

 
 
Zure semea/alaba EUSKADI ordezkatuz kirolari gisa parte hartzeko hautatua izan da 
…………………………………………………………………………..………………………………..(txapelketaren izena) eta 
202 ..…… (e)ko ………………………….………... aren ………….(e) (a) n ospatuko da,……………………………….(e) 
n (lekua), baimena eman nahi dizugu joan zaitezen. 
 
………………………….………………………………………………………………………………………………jauna/andrea 
Aita, ama edo legezko tutorea: ……………………………………………………………………………………………… 
Behar izanez gero, harremanetarako telefono-zenbakia: ……………………………………………………… 
 
Baimena ematen dut: 
Nire semea/alaba ………………………….…………………………………………………………………………………………… 
Nire semea/alabak euskal espedizioko arduradunek ezarritako arauak beteko ditu. Arau horiek 
betetzen ez badira, konpromisoa hartzen dut nire semea/alaba gure egoitzara eramateak 
eragindako gastuak EIF-FVNri ordaintzeko, baldin eta ordezkariak, taldeburuak edo teknikariek 
erabakitzen badute ez dela komenigarria nire semeak/alabak espedizioarekin jarraitzea. Gainera, 
onartzen dut nire semea/alaba EIF-FVNren edozein deialditatik kanporatzea bi urterako. 
 
 
……………………………………………..(e)n, 202………….(e)ko………………………….………... aren ………….(e) (a) n 
 
 
Sinadura:  Aita, ama edo legezko tutorea 
 
 
N.A.N: 
 
 
 
 
Sinadura:  Kirolaria 
 
 
N.A.N: 
  



 
 
 

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 

III. ERANSKINA 

Bete beharreko dokumentua eta, adinez nagusien kasuan, EIFra bidali beharrekoa 

 

Euskadi ordezkatuz kirolari gisa parte hartzeko hautatua izana 202 ….…… (e)ko 
…………………………….………... aren ………….(e) (a) n ospatuko da,…………………….…………….(e) n 
(lekua) ………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
txapelketan, nire zabarkeria edo desobedientziatik eratorritako edozein erantzukizunetik 
salbuesten dut EIF, eta, hala badagokio, ordezkaria, taldeburua edo teknikaria. Era berean, 
euskal espedizioko arduradunek ezarritako arauak beteko ditut. Arau horiek betetzen ez 
badira, nire bizilekurako garraioan sortutako gastuak EIF-FVNri ordaintzeko konpromisoa 
hartzen dut, baldin eta ordezkariak, taldeburuak edo teknikariek erabakitzen badute ez dela 
komeni bidalketarekin jarraitzea. Gainera, onartzen dut bi urterako EIF FVNren edozein 
deialditatik kanporatua izatea. 
 
 
……………………………………………..(e)n, 202………….(e)ko………………………….………... aren ………….(e) (a) n 
 
Izen-abizenak: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
N.A.N.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sinadura 
 

 


