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ERREPIDEKO ARAUDIA 
 

2022/12/17 
XEDAPEN OROKORRAK 
1. artikulua.- Euskadiko Txirrindularitza Federazioak (ETxF), Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako 
Txirrindularitza Federazioekin eta horiei atxikitako klub eta kirol-elkarteekin lankidetzan, ETxF-ko Errepide Egutegian 
oro har jasotako lehiaketa ofizial guztiak antolatu eta arautzen ditu Araudi honen bidez, eta, bereziki, Lehendakari 
Txapelketa, Euskaldun, Euskal-Herria, Gaztetxoak eta Emakumezkoen Euskaldun Txapelketak, eta Errepideko 
Euskadiko Txapelketak. 
 
2. artikulua.- Araudi honen aplikazio-eremua lehiaketa horietan era batera edo bestera parte hartzen duten pertsona edo 
erakunde guztiei ere aplikatuko zaie. Nahitaez ezagutu behar da, eta ezin izango da inola ere horren berri ez duela 
alegatu. 
 
3. artikulua.- Araudi honetan jasotako xedapen partikularrak izan ezik, lehiaketak Espainiako Txirrindularitza 
Federazioaren (RFEC) Araudi Teknikoetan eta Nazioarteko Txirrindularitza Batasunaren (UCI) Txirrindularitza 
Kirolaren Araudian xedatutakoaren analogiaz arautuko dira osagarri gisa. 
 
4. artikulua.- Epaimahai Teknikoak, lehen instantzian, eta ETxF-k, Araudi hau aldatzeko eskubidea izango dute, bai 
eta proba edo txapelketa bakoitzaren esparru puntualean aplikatzearen eta/edo interpretatzearen ondorioz sor daitezkeen 
salbuespenezko egoera edo kasu guztiak ebazteko eskubidea ere. 
 
 
EGUTEGIA – PROBA PUNTUAGARRIAK 
5. artikulua.- ETxF-ko Errepide Egutegi ofiziala osatzen duten probak, dagozkien Euskadiko Errepide Txapelketak 
zein beste txapelketetan, ETxF-ko Batzorde Teknikoak hautatuko ditu aurkeztutako eskabideak aztertu ondoren. 
 
6. artikulua.- Klub antolatzaileek ETxF-ren plataforma telematikoaren bidez aurkeztu beharko dituzte, edo, hala 
badagokio Nafarroako Txirrindularitza Federazioaren bidez, garaiz eta behar bezala, ETxF-ko errepide-lehiaketen 
egutegian sartzeko eskaerak; eta dagokion lurralde-federazioak baliozkotu beharko ditu. 
 
7. artikulua.- Justifikatu gabeko arrazoiengatik proba bat bertan behera uzten bada, klub antolatzaileak data eta 
kategoria horretarako lehentasun-eskubidea galduko du hurrengo urteetan. 
 
 
PARTE HARTZEKO ETA IZENA EMATEKO BALDINTZAK 
8. artikulua.- ETxF-ko Errepideko lasterketetan parte hartzeko aukera izango dute 1. artikuluan adierazitako 
federazioetako edozeinek zabaldutako lizentzia indarrean duten txirrindulari guztiek, bai eta UCIko edozein federaziok 
emandako lizentzia indarrean dutenek ere, baldin eta araudi honetan jasotako baldintzak betetzen badituzte. 
 
Txirrindularien adinak proba egiten den urtearen eta jaiotzaren urtearen arteko aldearen arabera zehazten dira. 
 
Salbuespenik ezean, proba bakoitzerako izen-ematea ETxF-ren webgunearen bidez egin behar da kasu bakoitzean 
ezarritako epea kontuan hartuta. 
 
Inskripzioaren berrespena kategoria bakoitzaren irteera baino 45 minutu lehenago egingo da, Epaimahai Teknikoak 
lizentzia egiaztatzen duenean. 
 
Izena eman arren proban parte hartzen ez duten txirrindulariak zigortu eta/edo zigortu ahal izango dira. 
 
ETxF-k beretzat gordetzen du ad hoc zirkularraren bidez inskripzioagatiko baldintzak eta tasak ezartzeko eskubidea, 
ETxF-k zabaldutako lizentziarik ez duten txirrindularientzat edo araudi  honetako 1. artikuluan adierazitako federazioei 
atxikitako klubetakoak ez direnentzat. 
 
9. artikulua.- ETxF-k edo RFEC-k homologatutako lizentzia autonomikorik ez duten txirrindulariek Espainiako 
Estatuan egiten diren lehiaketetan istripuen eta erantzukizun zibilaren aurka behar bezala aseguratuta daudela egiaztatu 
beharko dute ETxF-ren aurrean, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez idatzitako dokumentu ofizialaren bidez. 
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ETxF-k proba bakoitzaren Epaimahai Teknikoari jakinaraziko dio bere egoera erregularizatuta duten txirrindularien 
zerrenda eguneratua; eskatutako baldintzak egiaztatu ezin badituzte, ezingo dute proban parte hartu. 
 
 
DORTSALAK ETA BESTE IDENTIFIKAZIO-BIDE 
10. artikulua.- Txirrindulariek ETxF-k edo bere Lurralde Federazioak Torneoaren arabera emandako dortsala erabiliko 
dute. Dortsal hori berbera izango da beti ETxF-ko Torneoetako probetarako, bai eta Errepideko Euskadiko 
Txapelketetarako ere. 
 
Dortsal bakarra ematen bada, ezkerraldean jarri beharko da, kontrakorik ez badago. 
 
Kadete eta Junior mailetako txirrindulariei zigorra ezarriko zaie, baldin eta aldez aurretik proba bati esleitutako 
dortsalik gabe aurkezten badira. Errepikatuz gero, txirrindulariak ez du baimenik izango proba horretan irteera hartzeko. 
 
Gainera, txirrindulariei identifikatzeko gailu elektronikoren bat ematen bazaie, nahitaez eraman eta instalatu beharko 
dute; bai eta berehala itzuli ere proban parte hartzen dutenean. 
 
 
KIROL ZUZENDARIAK 
11. artikulua.- Talde bakoitza Kirol-zuzendari batek zuzenduko du, dagokion urteko lizentziarekin behar bezala 
akreditatuta, eta lizentziak kontrolatzeko unean probaren epaimahai teknikoari aurkeztu beharko dio. 
 
Kirol-zuzendaria taldeko kide eta arduraduna da. Bere izena Epaimahai Teknikoari ematen zaion inskripzioan agertu 
beharko da. 
 
Edozein arrazoirengatik proba jakin batera joaterik ez duten Kirol-zuzendari titularrak beren taldeko beste pertsona 
batek ordezkatu ahal izango ditu. Pertsona horrek nahitaez izan behar du talde horretako kide direla adierazten duen 
lizentzia (laguntzailea, masajista, etab.). Behar bezala lizentziatutako pertsona horiek titularren eskubide eta betebehar 
berberak izango dituzte. 
 
 
BILERAK ETA TALDE-AUTOEN ORDENA 
12. artikulua.- Kontrako xedapenik ezean, Epaimahai Teknikoak, klub antolatzaileak edo Federazioko Ordezkariak 
hala eskatzen badu, proba bakoitza irteteko ordu ofiziala baino hamabost minutu lehenago nahitaezko bertaratze-bilera 
bat egingo da taldeetako arduradun guztientzat, eta bertan autoen ordena zozkatuko da. 
 
Talde baten autoa lasterketan zirkulatu ahal izateko, talde horren gutxienez hiru txirrindularik parte hartu beharko dute. 
 
 
LAGUNTZAK - AUTO NEUTROAK 
13. artikulua.- Txirrindulariek beren taldeko autoko edo auto neutro bateko teknikariaren laguntza jaso dezakete, edo, 
kasuan kasun, lasterketaren amaierako autoarena (erratz-autoak). 
 
Gainera, txirrindulariek beste talde baten autoko teknikariaren laguntza jaso dezake, materialari zein mekanikari 
dagokienez. 
 
14. artikulua.- Auto neutroak behar bezala identifikatu beharko dira, Epaimahai Teknikoak esleitutako tokian jarriko 
dira uneoro, eta parte-hartzaileei gurpilak aldatzen zaizkiela bermatuko dute.  
 
ETxF-ren auto neutroa Nafarroako Foru Erkidegoko proba batera bertaratuko ez bada, Nafarroako Txirrindularitza 
Federazioak egiaztatutako autoak ordezkatuko du, dagozkion ondorio guztietarako. Horren arduradunak bere gain 
hartuko ditu ETxF-ko ordezkariari emandako erantzukizunak. 
 
Erratz-autoak aurreko eta atzeko bi gurpil-joko izango ditu txirrindularientzat, antolakuntzak emanak.  
 
Txirrindulari batek auto neutroaren edo erratz-autoaren laguntza jaso badu, txirrindulariak edo haren taldeak emandako 
materiala itzuli beharko du.  
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INFORMAZIOA LASTERKETAN ZEHAR 
15. artikulua.- Epaimahai Teknikoko Lehendakariaren ibilgailuan, Itzuli Irratia jarriko da (151.700 MHz.), probari 
buruzko informazioa emateko eta Epaimahai Teknikoak dagozkion argibidean jakinarazi ditzan. 
 
Antolatzaileak izendatuko du Itzuli Irratiko esataria.  
 
Epaimahai Teknikoak inskripzio ofiziala banatuko die Kirol-zuzendariei, irteera eman aurretik. Xedapen hori betetzeko, 
Kirol-zuzendariek nahitaez proba hasi baino 45 minutu lehenago inskripzioa burututa eduki behar dute. 
 
Kontrako xedapenik ezean, debekatuta dago txirrindulariek irratia edo urrutiko beste komunikazio-gailu batzuk 
erabiltzea, bai eta horretarako balio duen edozein ekipamendu edukitzea ere, Lineako probetan. 
 
 
KONTROL AMAIERA 
16. artikulua.- Helmugara garailea baino hamabost minutu beranduago iristen diren txirrindulariak kontrolez kanpo 
sailkatu da.   
 
Txirrindulari bat azken parte-hartzailearentzat aurreikusitako ordutegiari eusteko moduan ez dagoenean, edo probaren 
kontrola ixteko aurreikusitako denbora gainditzen duenean, bandera berdea duen ibilgailuaz gaindituta izango da. 
Bandera berdeak lehiaketa-eremuaren amaiera adierazten du eta, beraz, proba utzi beharko du beste ibilgailu-zirkulazioa 
eta probaren beraren garapena ez oztopatzeko. Lasterketatik at errepidean jarraituz gero, nahitaezkoa da dortsala 
kentzea eta trafikoko arauak eta seinaleak betetzea, eta bide-erabiltzailetzat hartzen da. (Trafikoari, Ibilgailu 
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legea). 
 
 
PROTOKOLOA 
17. artikulua.- Txirrindulari guztiek parte hartu behar dute beren postuei, sailkapenei, jarduketei eta maillotak 
ezartzeari buruzko protokolo-zeremonian. 
 
Txirrindulariak lasterketako janzkerarekin aurkeztu behar dira protokolozko zeremoniara. 
 
 
LIDERRAREN MAILLOTA 
18. artikulua.- Banakako Sailkapen Orokorreko lider orok dagokion maillota eraman behar du bere txapelketako 
hurrengo proban. 
 
 
LASTERKETEN AKTAK 
19. artikulua.- Proba bakoitzeko Epaimahai Teknikoak nahitaez jakinarazi behar ditu lasterketako Akta eta Inskripzio-
orri ofizialak, bai eta sarien eta dieten banaketa ere, ETxF-ko, plataforma telematikoaren bidez hurrengo 48 orduko 
gehuieneko epean. 
 
Sailkapenen aurkako erreklamazioak ETxF-n aurkeztu beharko dira, gehienez ere, proba burutu eta 48 ordura arte. 
 
 
ZEHAPENAK 
20. artikulua.- Zehapenak teknikoak edo diziplinazkoak dira. Lehenengoak probako Epaimahai Teknikoak ezartzen 
ditu zuzenean; bigarrenak, berriz, eskumena duen diziplina-organoak. 
 
Epaimahai Teknikoak ezarritako isunak probako antolatzaileak atxikiko ditu sarietatik eta ETxF-ra transferituko dira. 
 
Aplikatu beharreko zehapenen koadroa UCIren Txirrindularitza Kirolaren Araudian agertzen dena izango da, ondoko 
koadroaren araberako ehuneko murriztailea aplikatuz eta suitzar frankoak urteroko urtarrilaren 1ean duen balioa aintzat 
hartuz. 
 

ELITE-23 AZPIKOAK JUNIOR/KADETE EMAKUMEAK 
% 25 % 35 % 50 
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Epaimahai Teknikoak lasterketako gertakariei buruz hartutako erabakiek ez dute errekurtsorik aurkezteko aukerarik, 
ezarritako zehapena 200 €-tik gorakoa denean izan ezik. 
 
Eragindako txirrindulariak edo haren kirol-zuzendariak bakarrik jarri ahal izango ditu erreklamazio horiek, zehapena 
jakinarazi eta 10 eguneko epean. 
 
 
PROBA BAKOITZEKO TALDE SAILKAPENAK 
21. artikulua.- Talde bakoitzetik sailkatu diren lehenengo hiru txirrindulariek egindako denboren batura izango da, eta 
sailkapen onena lortuko du denbora gutxienean egin duen taldeak. Berdinketarik balego, sailkatu diren lehenengo hiru 
txirrindularien postuak batuta puntu gutxien lortu dituen taldea sailkapenean aurretik egongo da. Berdinketak jarraitzen 
badu, Denboren Banakako Sailkapenean posturik onena lortu duen txirrindulariaren taldea sailkapenean aurretik egongo 
da. 
 
 
MENDIKO BANAKAKO SAILKAPENA 
22. artikulua.- Txirrindulari bakoitzak gailur puntuagarrietan lortutako puntuak batuko dira, eta puntu gehien lortu 
dituen txirrindulariak jasoko du sailkapenik onena. Berdinketarik balego, Helmugan sailkapenik onena lortu duen 
txirrindularia aurretik egongo da sailkapenean. 
 

Postuak Mendatearen maila 
 1.a 2.a 3.a 

1. 10 6 3 
2. 8 4 2 
3. 6 2 1 
4. 4 1  
5. 2   
6. 1   

 
 
TARTEKO HELMUGEN BANAKAKO SAILKAPENA 
23. artikulua.- Txirrindulari bakoitzak ezarritako helmugetan lortutako puntuak batuko dira, eta puntu gehien lortu 
dituen txirrindulariak jasoko du sailkapenik onena. Berdinketarik balego, Helmugan sailkapenik onena lortu duen 
txirrindularia aurretik egongo da sailkapenean. 
 

Postuak Puntuak 
1. 3 
2. 2 
3. 1 

  
Sprint Berezietan, sailkapen-sistema bera erabiliko da. 
 
 
SAILKAPEN OROKORRAK 
24. artikulua  
 
A. Kontrakoa xedatu ezean, txapelketetako sailkapen orokorrak hauei dagokie esklusiboki:  
 

1. Banakako Sailkapen Orokorra 
1. artikuluan jasotako Federazioek igorritako lizentzia indarrean duten txirrindulariak eta Federazio horietara 
atxikita dauden taldeetako kideak. 

 
2. Taldekako sailkapen orokorra 

1. artikuluan jasotako Federazioetara atxikitako taldeak. 
 
B. Banakako Sailkapen Orokorra 
Txirrindulari bakoitzak proba bakoitzean lortutako puntuen batura izango da. 
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Puntuetan berdinketarik egonez gero, proba puntuagarrietan garaipen gehien lortu dituen txirrindulariaren alde ebatziko 
da. Berdinketari eusten bazaio, jokatutako azken probako sailkapenik onena berdinketa hausteko baliagarria izango da. 
Ex-aequo kasuetan, txirrindulariak ex-aequo hasten deneko postuari dagozkion puntuak jasoko ditu.  
 
C. Taldekako Sailkapen Orokorra 
Talde bakoitzak proba bakoitzean lortutako puntuen batura izango da. 
 
Puntuetan berdinketarik egonez gero, proba puntuagarrietan garaipen gehien lortu dituen taldearen alde ebatziko da. 
Berdinketari eusten bazaio, taldeak desberdindu egingo dira Banakako Sailkapen Orokorrean duten txirrindulari onena 
aintzat hartuta..  
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LEHENDAKARI ETA EUSKALDUN TXAPELKETAK 
 
 
PARTE HARTZEA 
25. artikulua 
 

 19tik 26 urtetara bitarteko txirrindulariak, biak barne. 
 Adinaren mugako salbuespenezko baimenak: ETxF-ko Batzorde Teknikoak parte hartzeko salbuespeneko 

baimenak eman ahal izango dizkie ETxF-ak edo Nafarroako Txirrindularitza Federazioak lizentziatutako 
txirrindulari eskatzaileei gehienezko adina gainditzen dutenean, baldin eta kasu hauetako batean badaude:  

 
1. Eskatzaileek beste diziplina batzuetan nabarmen berezia duten beste lehiaketak prestatzeko dela 

egiaztatzea, hala nola, JJ.OO., Munduko eta/edo Kontinenteko Txapelketak eta Munduko Kopak. 
2. Eskatzaileak beren diziplina espezifikoko UCI Sailkapenean lehen 100 sailkatuen artean egotea. 
3. Aurreko bi kasuetako bat betetzeaz gain, eskatzaileak azken Ziklo-Cross – ETxF Sailkapenean edo azken 

BTT XCO – ETxF Sailkapenean lehen 5 sailkatuen artean egotea. 
 

Eskabidean, dagokion txapelketako proben zerrenda -edo epealdi- jaso beharko da, baita parte hartzea 
aurreikusten duen espezialitateko nazioarteko lehiaketa nabarmenen zerrenda ere. 
 
Eskatzaileak egiaztatu beharko du, halaber, salbuespenezko baimena eskatzen duen probetan parte hartzea bere 
plangintzaren araberakoa dela; parte hartzea programatuta duen nazioarteko nabarmen bereziko lehiaketei 
baldintza eta berme onenetan aurre egiteko. ETxF-ko Batzorde Teknikoak eskatuta, eskatzaileak bere 
prestakuntza espezifikoaren plangintza eta/edo programazioa erraztu beharko du, nazioarteko garrantzia duten 
lehiaketa horietarako. 
 
Adinagatik salbuespen gisa baimendutako txirrindulariek ez dute saririk edo dietarik jasoko parte hartzen duten 
probetan, eta ez dira Banakako Sailkapen Orokorrean agertuko. 

 
RFEC taldeek gehienez ere birkalifikatutako -denboraldi batean edo gehiagotan ibilbideko UCI talde bateko kide izan 
direnak- bi txirrindularirekin parte hartu ahal izango dute, Arau honek ez die eragingo profesionalak izan diren 23 Urtez 
Azpiko txirrindulariei. 
 
UCI Pro-Team, Kontinental Profesionalak UCI edo Kontinentalak UCI taldeetako txirrindulariek ezin izango dute 
ETxF-ko Errepide Egutegiko txapelketetan parte hartu. 
 
Talde bakoitzak Europar Batasunetik kanpoko bi txirrindularirekin parte hartu ahal izango du gehienez ere, RFECk 
homologatutako autonomia-lizentziarik ez badute. 
 
Taldeek gehienez hamabi txirrindulariekin parte hartu ahal izango dute proba bakoitzean, eta horietatik hiru gehienez 23 
eta 26 urte bitartekoak izan daitezke biak barne. 
 
Parte hartze edo inskripzio irregularreko kasu hauetan, taldea 10 punturekin zigortuko da dagokion Torneoko Taldekako 
Sailkapen Orokorrean: 
 

 Talde berean parte hartzen duten txirrindularien benetako kopurua hamabikoa baino handiagoa izatea; 
 Taldeak sei parte-hartzaile edo gehiago dituela baieztatu badu ere, taldean parte hartuko duten txirrindularien 

benetako kopurua seitik beherakoa izatea. Kasu horretan, gainera, taldeari zigorra ezarriko zaio Parte Hartzeko 
Pizgarrien eta Dieten banaketari dagokionez (36. artikulua), gutxienez sei txirrindulariekin benetan parte hartu 
duen proba guztien baturan proba bat murriztuta; 

 Talde berean parte hartzen duten benetako txirrindularien kopurua RFECk homologatutako lizentzia 
autonomikorik ez duten Europar Batasunetik kanpoko bi txirrindulari baino gehiagokoa izatea. Puntu hau ezin 
zaie aplikatu atzerriko taldeei; 

 Talde batean modu irregularrean parte hartzen duen beste edozein kasu. 
 
 



 

7 
 

TALDE-AUTOEN ORDENA 
26. artikulua.- Euskadiko eta Nafarroako taldeen autoak ETxF-k aldez aurretik ezarritako txandakako ordenaren 
arabera. 
 
Taldeko gainerako autoak, zozketa bidez. 
 
 
INTERKOMUNIKAZIOKO SISTEMA ELEKTRONIKOAK 
27. artikulua.- Txirrindulariek edo txirrindulariekin lasterketan irratia edo urrutiko komunikaziorako beste gailu batzuk 
erabiltzea baimentzen da bai eta horretarako balio duen edozein ekipamendu edukitzea ere, honako muga hauek 
kontuan hartuta: 
 

 Erabilitako igorle-hartzailearen potentzia ez da 5 wattetik gorakoa izango; 
 Sistemaren ekintza-eremua lasterketa bakarrik okupatutako espaziora mugatuko da; 
 Talde bereko txirrindularien eta Kirol-zuzendariaren arteko komunikazio-trukeetarako soilik erabiliko da. 

 
Gainera, sistemaren erabilera nahitaezkoa da arlo horretan behar diren adminitrazio eta lege-baimenen arabera, eta 
txirrindulariaren etika eta arbitrio askea betetzeko arrazoizko eta zentzuzko erabilera izan behar dute. 
 
 
SAILKAPEN OROKORRAK  
28. artikulua.- Araudi honetako 1. artikuluan adierazitako Federazioei atxikitako klub-taldeez gain, UCIn afiliatutako 
edozein federaziotako txirrindulariek eta klub-taldeek ere parte hartuko dute. 
 
Hona hemen lasterketa bakoitzeko puntu banaketa:  
 
Banakako Sailkapen Orokorra 
 

Postuak Puntuak Postuak Puntuak Postuak Puntuak 

1. 15 puntu 6. 10 puntu 11. 5 puntu 

2. 14 puntu 7. 9 puntu 12. 4 puntu 

3. 13 puntu 8. 8 puntu 13. 3 puntu 

4. 12 puntu 9. 7 puntu 14. 2 puntu 

5. 11 puntu 10. 6 puntu 15. Puntu 1 
 
29. artikulua.- Proba puntuagarri bakoitza amaitu ostean, protokolo-zeremonian Lehendakari edo Euskaldun 
Txapelketaren liderra dela adierazten duen maillota emango zaio. 
 
Txapelketako liderra Elite mailako txirrindularia bada, Banakako Sailkapen Orokorreko 23 Urtez Azpiko lehen 
txirrindulariari berezko maillota emango zaio. Aitzitik, txapelketako liderra 23 Urtez Azpiko txirrindularia bada, ez da 
beste maillotik emango. 
 
Banakako Sailkapen Orokorreko liderrak, maillota ikusi ez duen lasterketan, 15 puntuko zigorra izango du Banakako 
Sailkapen Orokorrean, eta 100 euroko isuna. 
 
Lasterketan maillota jantzita ez daraman liderrak 15 puntuko penalizazioa izango du Banasailkapen orokor 
indibidualean. 
 
Taldekako Sailkapen Orokorra 
30. artikulua.- Lasterketa bakoitzean Taldekako Sailkapenean lortutako postuaren arabera honela banatuko dira 
puntuak: 
 

Postua Puntuak 
1. sailkatua 7 puntu 

2. sailkatua 5 puntu 
3. sailkatua 4 puntu 
4. sailkatua 3 puntu 
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5. sailkatua 2 puntu 
 
Horrez aparte, sailkatutako talde guztiek puntu 1 lortuko dute. 
 
 
PARTAIDETZARAKO SARIAK ETA PIZGARRIAK - DIETAK 
31. artikulua.- Sailkapen desberdinetan zehazten diren sariak eta/edo trofeoak esleitzeko, lasterkariak nahitaez amaitu 
beharko du proba Araudi honetako 16. artikuluan aurreikusitako epean. 
 
32. artikulua.- Lasterketa bakoitzean honako sari eta dieta hauek banatuko dira gutxienez: 
 

 
POSTUA 

EUSKALDUN 
TXAPELKETA 

LEHENDAKARI 
TXAPELKETA 

1. 225 € 225 € 
2. 175 € 175 € 
3. 150 € 150 € 
4. 120 € 120 € 
5. 100 € 100 € 
6. 75 € 75 € 
7. 60 € 60 € 
8. 50 € 50 € 
9. 45 € 45 € 
10. 40 € 40 € 
11. 35 € 35 € 
12. 35 € 35 € 
13. 35 € 35 € 
14. 35 € 35 € 
15. 35 € 35 € 

PH – Dietak* 600 € 600 € 
GUZTIRA: 1815 € 1815 € 

* Parte hartzeko pizgarriak – Dietak 
 

Euskadiko Txapelketak 
Elite eta 23 Urtez Azpikoak 

18 €-ko 100 dieta 
 
Parte hartzeko pizgarriak – Dietak: 
Bere proba inskribatuta dagoen Torneoaren arabera, antolatzaile bakoitzak 600 € jarriko ditu Torneo horren funtserako. 
Txapelketa bakoitza amaitutakoan, funtsa Araudi honetako 1. artikuluan adierazitako Federazioei atxikitako klub-
taldeen artean banatuko da. 
 

1. Funtsaren amaierako zenbatekoaren % 60 proba puntuagarrien % 90ean 6 txirrindularirekin edo gehiagorekin 
parte hartu duten araudi  honen 24.A.2. artikuluan aipatuetako taldeen artean berdin banatuko da. 

2. Funtsaren amaierako zenbatekoaren % 40 proba puntuagarrien % 80an 6 txirrindularirekin edo gehiagorekin 
parte hartu duten araudi  honen 24.A.2. artikuluan aipatuetako taldeen artean berdin banatuko da. 

 
Funtsa bakoitzaren zenbatekoa ETxF-ren gordailuan egongo da. 
 
 
AMAIERAKO GARAIKURRAK 
33. artikulua  
 
Banakako Sailkapen Orokorra:  
Torneo bakoitzeko Banakako Sailkapen Nagusiko irabazleak dagokion Trofeoa lortuko du. 
  
Horrez gain, azken irabazlea elite mailako txirrindularia izanez gero, Banakako Sailkapen Orokorreko lehenengo 23 
Urtez Azpikoak garaikur egiaztagarria lortuko du. 
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Taldekako Sailkapen Orokorra 
Torneo bakoitzeko Taldekako Sailkapen Orokorra irabazten duen taldeak dagokion garaikurra lortuko du.  
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EMAKUMEZKOEN EUSKALDUN TXAPELKETA 

 
 
PARTE HARTZEA 
34. artikulua.- Emakumezkoen Euskaldun Txapelketa kategoriaka banatzen da: 
 
Kadetea:   15 edo 16 urteko txirrindulariak 
Junior:    17 edo 18 urteko txirrindulariak 
Open (23-Azpiko/Elite): 19 eta 26 urte bitarteko txirrindulariak, biak barne. 
 
Xedapen berezirik ezean, 23-Azpiko eta Elite mailako kategoriak kategoria bakartzat hartuko dira ondorio guztietarako 
(Open). 
 
Junior eta Open (23A/Elite) mailako txirrindulariek proba bateratu batean parte hartuko dute, honako agindu hauen 
arabera: 
 

 Junior eta Open kategoriek  batera eta osorik partekatuko dituzte une oro Irteera, ibilbidea eta Helmuga. 
 Proba bateratuaren gehieneko distantzia 80 km-koa izango da. 
 Probako denboren arabeko Banakako Sailkapena. Ondorio guztietarako, bi kategorietarako batera 

kontabilizatuko da (sailkapen absolutua), eta ez da inolako bereizketarik egingo Junior edo Open mailako 
txirrindularien artean. 
- Banakako sailkapena denboren arabera 
- Mendiko banakako sailkapena (balego) 
- Tarteko helmugen banakako sailkapena (balego) 
- Taldekako sailkapena (balego) 

 Banakako Sailkapen Orokorrak. Ondorio guztietarako modu independentean kontabilizatuko dira kategoria 
bakoitzerako. Horrela, proban sailkatutako lehenengo Juniorrak 10 puntu lortuko ditu, bigarrenak 9, 
hirugarrenak 8 eta era berean lehenengo Openak 10 puntu, bigarrenak 9, hirugarrenak 8 eta horrela hurrenez 
hurren hamargarren posturaino. 

 Sarien baremo absolutua. Hau da, sarien baremo bakarra, kategoriaka bereizi gabe. Hala ere, 16. postutik 
sailkatutako korrikalari junior guztiek 10 €-ko dieta jasoko dute. 

 Trofeoak. Minimotzat, probako lehenengo Junior-arentzat eta lehenengo Open-arentzat. 
 Liderren maillotak. Proba amaitu ondoren, dagozkien liderrek – bai Junior mailakoak zein Openekoak – 

maillotak banatzeko protokolo-ekitaldira joan beharko dute. 
 Talde-autoen ordena: Open teldetako autoak Junior-etako autoen atzetik ibiliko dira. 

 
Emakumezkoen UCI WorldTeam edo Kontinental UCI taldeetako txirrindulariek ezin izango dute parte hartu Open 
Emakumezkoen Euskaldun Txapelketan. 
 
 
IBILBIDEAK ETA PROFILAK 
35. artikulua.-  Probek distantzia hauek izango dituzte gutxien-gehienez ere, kategoriaren arabera:  
 

 Junior eta Open (23-A/Elite): 60-80 km Linean, eta 15 km Banakako Erlojupean. 
 Kadetea: 40-60 km Linean, eta 12 km Banakako Erlojupean.  

 
Erreferentzia gisa, ibilbide lauak izango dira gehienbat, eta igoerek ezingo dute % 8 malda gainditu. 
 
 
GARAPENAK 
36. artikulua.- Kategoria guztietarako baimendutako gehieneko garapenak libreak dira. 
 
 
TALDE-AUTOEN ORDENA 
37. artikulua.- Euskadiko eta Nafarroako taldeen autoak ETxF-k ezarritako txandakako ordenari jarraituko diote.  
 
Gainontzeko taldeetako automobilak zozketa bidez ordenatuko dira. 
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SAILKAPENAK 
38. artikulua.- Proba bakoitzean, kategoriek sailkapen zehatz bakarra izango dute. 
 
 
BANAKAKO SAILKAPEN OROKORRAK 
39. artikulua.- 34. artikuluan aipatutako kategoria bakoitzerako Banakako Sailkapen Orokor bat ezarriko da.  
 
Kategorietako puntuak honela banatuko dira: 
  

Postua Puntuak Postua Puntuak 

1. 10 puntu 6. 5 puntu 

2. 9 puntu 7. 4 puntu 

3. 8 puntu 8. 3 puntu 

4. 7 puntu 9. 2 puntu 

5. 6 puntu 10. Puntu 1 
 
40. artikulua.- Proba puntuagarri bakoitza amaitu ostean, protokolo-zeremonian Emakumezkoen Euskaldun 
Txapelketaren liderra dela adierazten duen maillota emango diote kategoria bakoitzeko Banakako Sailkapen Orokorrean 
lehenengo postua duen txirrindulariari. 
 
Halaber, Open kategorian liderra Elite mailakoa bada,, Banakako Sailkapen Orokorreko 23 Urtez Azpiko lehen 
txirrindulariari berezko maillota emango zaio. Aitzitik, txapelketako liderra 23 Urtez Azpiko txirrindularia bada, ez da 
beste maillotik emango. 
 
Lasterketan maillota jantzita ez daraman liderrak 10 puntuko penalizazioa izango du Banasailkapen orokor 
indibidualean. 
 
 
SARIAK ETA DIETAK 
41. artikulua.- Proba bakoitzean sari eta dieta hauek banatuko dira: 
 

POSTUA KADETE JUNIOR & OPEN (23A/Eli) 

1. -- 125 € 

2. -- 100 € 

3. -- 80 € 

4. -- 70 € 

5. -- 60 € 

6. -- 50 € 

7. -- 40 € 

8. -- 30 € 

9. -- 25 € 

10. -- 20 € 

PHP –Dietak* 5 € 10 € (Junior)** 
 

(*)    Parte hartzeko pizgarriak - Dietak 
(**)  10 €-ko dietak Juniorrentzat bakarrik. Openrk dietarik gabe. 

 
 
Parte hartzeko pizgarriak - Dietak:  
Kadete mailan, denboraren araberako Sailkapenean sailkaturiko txirrindulari bakoitzeko, bere taldeak 5 € jasoko ditu. 
 
Junior eta Open mailek batera parte hartzen duten proban, talde bakoitzak 10 € jasoko ditu lasterketako denboren 
araberako Banakako Sailkapenean barne dagoen 11. postutik aurrera agertzen den bere Junior mailako txirrindulari 
bakoitzeko. 
 
Parte hartzeko pizgarriak eta saria probaren antolatzaileak emango ditu. 
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AZKEN SARIAK 
42. artikulua.- 34. artikuluan aipatutako kategoria bakoitzeko banakako sailkapen orokorreko azken irabazleak 
dagokion trofeoa eskuratuko du. 
 
Horrez gain, Open kategoriako irabazlea Elite mailako txirrindularia bada, Banakako Sailkapen Orokorreko 23 Urtez 
Azpiko lehenengo sailkatuak berezko garaikurra lortuko du. 
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EUSKAL HERRIA TXAPELKETA 

 
 
PARTE HARTZEA 
43. artikulua.- ETxF-k eta Nafarroako Txirrindularitza Federazioak igorritako gizonezko Junior lizentzia duten talde 
eta txirrindulari guztiek parte har dezakete. 
 
Beste federazioetako ekipoek eta/edo txirrindulariek ETxFren baimena beharko dute, parte hartu ahal izateko. 
 
 
GARAPENA 
44. artikulua.- Baimendutako gehienezko garapena librea da. 
 
 
TALDE-AUTOEN ORDENA 
45. artikulua.- Proban parte hartuko duten talde-autoen ordena zehazteko, irizpide hauek aintzat hartuko dira: 
 
Lehenengo proba.  

1. Zozketa egingo da bilerara bertaratu diren taldeen artean. 
2. Zozketa egingo da bilerara bertaratu ez diren taldeen artean. 

 
Gainontzeko probak. 

1. Bilerara bertaratu diren taldeak Euskal Herria Txapelketaren Banakako Sailkapeneko lasterketan izen eman 
duten txirrindularien ordenaren arabera.  

2. Bilerara bertaratu ez diren taldeak Euskal Herria Txapelketaren Banakako Sailkapeneko lasterketan izen eman 
duten txirrindularien ordenaren arabera.  

3. Bilerara bertaratu diren taldeen arteko zozketa bidez, talde horietako txirrindulariek punturik lortu ez badute. 
4. Bilerara bertaratu ez diren taldeen arteko zozketa bidez, talde horietako txirrindulariek punturik lortu ez badute. 

 
 
SAILKAPEN OROKORRAK 
46. artikulua.- Probetako puntuak honela banatuko dira: 
 
Banakako Sailkapen Orokorra 
 

Postua Puntuak Postua Puntuak 

1. 10 puntu 6. 5 puntu 

2. 9 puntu 7. 4 puntu 

3. 8 puntu 8. 3 puntu 

4. 7 puntu 9. 2 puntu 

5. 6 puntu 10. Puntu 1 
 
47. artikulua.- Proba puntuagarri bakoitza amaitu ostean, protokolozko zeremonian Banakako Sailkapen Orokorreko 
lehen sailkatuari Euskal Herria Trofeoko liderra dela egiaztatzen duen maillota emango zaio. 
 
Lasterketan maillota jantzita ez daraman liderrak 10 puntuko penalizazioa izango du Banakako Sailkapen Orokorrean.  
 
Taldekako Sailkapen Orokorra 
48. artikulua.- Lasterketa bakoitzean Taldekako Sailkapenean lortutako postuaren arabera honela banatuko dira 
puntuak: 
 

Postua Puntuak 
1. 7 puntu 
2. 5 puntu 
3. 4 puntu 
4. 3 puntu 
5. 2 puntu 
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Horrez aparte, sailkatutako talde guztiek puntu 1 lortuko dute. 
 
 
PARTE HARTZEKO PIZGARRIAK - DIETAK ETA SARIAK 
49. artikulua.- Proba bakoitzean parte hartzeko pizgarri-dieta hauek banatuko dira: 10,00 €-ko 50 dieta. 
 
Proba bakoitzeko antolatzaileak gutxienez garaikur bat aurreikusi beharko du sailkatutako lehenengo 
txirrindulariarentzat, eta beste bat sailkatutako lehenengo taldearentzat. 
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GAZTETXOAK TXAPELKETAK 

 
 
PARTE HARTZEA 
50. artikulua  
 
- Gaztetxoak Txapelketa – Lehenengo urtea: 15 urteko txirrindulariak. 
- Gaztetxoak Txapelketa – Bigarren urtea:    16 urteko txirrindulariak. 
 
ETxF-k eta Nafarroako Txirrindularitza Federazioak igorritako gizonezko Kadete lizentzia duten talde eta txirrindulari 
guztiek parte har dezakete. 
 
Beste federazioetako ekipoek eta/edo txirrindulariek ETxFren baimena beharko dute, parte hartu ahal izateko. 
 
 
GARAPENA 
51. artikulua.- Baimendutako gehienezko garapena librea da. 
 
 
TALDE-AUTOEN ORDENA 
52. artikulua.- Proban parte hartuko duten talde-autoen ordena zehazteko, irizpide hauek aintzat hartuko dira: 
 
Lehenengo proba.  

1. Zozketa egingo da bilerara bertaratu diren taldeen artean. 
2. Zozketa egingo da bilerara bertaratu ez diren taldeen artean. 

 
Gainontzeko probak. 

1. Bilerara bertaratu diren taldeak dagokion Gaztetxo Txapelketaren Banakako Sailkapeneko lasterketan izen 
eman duten txirrindularien ordenaren arabera.  

2. Bilerara bertaratu ez diren taldeak dagokion Gaztetxo Txapelketaren Banakako Sailkapeneko lasterketan izen 
eman duten txirrindularien ordenaren arabera.  

3. Bilerara bertaratu diren taldeen arteko zozketa bidez, talde horietako txirrindulariek punturik lortu ez badute. 
4. Bilerara bertaratu ez diren taldeen arteko zozketa bidez, talde horietako txirrindulariek punturik lortu ez badute. 

 
 
SAILKAPEN OROKORRAK 
53. artikulua.- Probetako puntuak honela banatuko dira: 
 
Banakako Sailkapen Orokorra 
 

Postua Puntuak Postua Puntuak 

1. 10 puntu 6. 5 puntu 

2. 9 puntu 7. 4 puntu 

3. 8 puntu 8. 3 puntu 

4. 7 puntu 9. 2 puntu 

5. 6 puntu 10. Puntu 1 
 
54. artikulua.- Proba puntuagarri bakoitza amaitu ostean, dagokion Gaztetxoak Txapelketako liderra dela adierazten 
duen maillota emango diote sailkapen orokor indibidualeko lehenengo sailkatuari, protokolo zeremonian. 
 
Lasterketan maillota jantzita ez daraman liderrak 10 puntuko penalizazioa izango du sailkapen orokor indibidualean. 
 
Taldekako Sailkapen Orokorra 
55. artikulua.- Lasterketa bakoitzean Taldekako Sailkapenean lortutako postuaren arabera honela banatuko dira 
puntuak: 
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Postua Puntuak 
1. 7 puntu 
2. 5 puntu 
3. 4 puntu 
4. 3 puntu 
5. 2 puntu 

 
Horrez aparte, sailkatutako talde guztiek puntu 1 lortuko dute. 
 
 
PARTE HARTZEKO PIZGARRIAK - DIETAK ETA SARIAK 
56. artikulua.- Proba bakoitzean parte hartzeko pizgarri-dieta hauek banatuko dira: 5,00 €-ko 50 dieta 
 
Proba bakoitzeko antolatzaileak gutxienez garaikur bat aurreikusi beharko du sailkatutako lehenengo 
txirrindulariarentzat, eta beste bat sailkatutako lehenengo taldearentzat. 
 
 
BATERAKO PARTE-HARTZEA 
57. artikulua.- 1. eta 2. Urteko Kadete mailetako txirrindulariek proba bateratu batean parte hartu ahal izango dute, 
honako agindu hauen arabera: 
 

 Probako denboren arabeko Banakako Sailkapena. Ondorio guztietarako, batera kontabilizatuko dira (sailkapen 
absolutua) bi kategorietarako, eta ez da inolako bereizketarik egingo 1. edo 2. Urteko Kadeteen artean. 
- Banakako sailkapena denboren arabera 
- Mendiko banakako sailkapena (balego) 
- Tarteko helmugen banakako sailkapena (balego) 
- Taldekako sailkapena (halkorik balego) 

 Banakako Sailkapen Orokorrak. Ondorio guztietarako modu independentean kontabilizatuko dira kategoria 
bakoitzerako. Horrela, proban sailkatutako 1. Urteko lehen Kadeteak 10 puntu lortuko ditu, bigarrenak 9, 
hirugarrenak 8... Eta, era berean, 2. Urteko lehen Kadeteak 10 puntu, bigarrenak 9, hirugarrenak 8 eta horrela 
hurrenez hurren hamargarren posturaino. 

 Taldekako Sailkapen Orokorrak. Ondorio guztietarako modu independentean kontabilizatuko dira kategoria 
bakoitzerako. Horrela, 1. Urteko lehen Kadete taldeak 7 puntu lortuko ditu, bigarrenak 5, hirugarrenak 4... Eta, 
era berean, 2. Urteko Kadete lehen taldeak 7 puntu, bigarrenak 5, hirugarrenak 4 eta horrela hurrenez hurren 
bosgarren posturaino. Ondorio guztietarako modu independentean kontabilizatuko dira kategoria bakoitzerako. 
Gainera, sailkatutako talde guztiek puntu 1 lortuko dute. 

 Talde-autoen Ordena. Ondorio guztietarako, taldeak egitura bakartzat hartuko dira, eta ez da inolako 
bereizketarik egingo 1. edo 2. Urteko Kadeteen artean. 

 Liderren maillotak. Proba amaitu ondoren, lehenengo eta bigarren urteko kadete mailako liderrek maillotak 
banatzeko protokolo-ekitaldira joan beharko dute. 

 Dietak eta trofeoak. 5,00 euroko 50 dieta banatuko zaizkie denboren araberako Banakako Sailkapeneko 
lehenengo 50ei, eta ez da inolako bereizketarik egingo 1. edo 2. Urteko Kadeteen artean. 
Kategoria bakoitzako denboren araberako Banakako Sailkapenaren lehen txirrindulariari garaikur bana 
emango zaio. Jakina, bi kategorietako batean, garaikurra garaile absolutuari dagokio. 
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EUSKADIKO ERREPIDEKO TXAPELKETAK 
 
 
XEDAPEN OROKORRAK 
58. artikulua.- Euskadiko Errepideko Txapelketak Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren (ETxF) jabetza 
esklusibokoak dira. 
 
59. artikulua.- Euskadiko Txapelketa bat jokatu ahal izateko, beharrezkoa da txapelketa horretako parte-hartzaileen 
kategoriako gutxienez hiru lehiaketa Euskadin egiteko aurreikusitak egotea. Probak UCI, RFEC, ETxF edo dagokion 
lurraldeko lehiaketa ofizialen egutegietan jasota egon daitezke. 
 
60. artikulua.- Errepideko Euskadiko Txapelketetarako berariaz xedatutakoa izan ezik, lehiaketak maila edo genero 
bakoitzeko Torneoan araudiaren analogiaz arautuko dira. 
 
Emakumezkoen Errepideko Euskadiko Lineako Txapelketak izan ezik, Errepideko Euskadiko Txapelketak ez dira 
puntuagarriak izango inolako torneorako.. 
 
61. artikulua.- Kontrako xedapenik ezean, Euskadiko Errepideko Txapelketak ETxF-k emandako lizentzia eta 
espainiar  nazionalitatea duten txirrindularientzat erreserbatuta daude. 
 
Kadete eta Junior kategorietan izan ezik, gainerako kategoria guztietan Euskadiko Txapeldunaren titulua hutsik 
geratuko da parte hartzen duten hiru txirrindulari txapeldungaien gutxieneko kopurua lortzen ez denean. 
 
 
A. KADETE, JUNIOR, 23 URTEZ AZPIKO ETA ELITE  
 

EUSKADIKO ERREPIDEKO TXAPELKETAK: ELITE ETA 23 URTEZ AZPIKOAK 
Linea: 

 Elite eta 23 urtez azpiko kategorietako txirrindulariek batera parte hartuko dute proba bakarrean. 
 Bi titulu bereiziko dira, eta, ondorioz, bi sailkapen ere bai: Elite kategoriako txirrindulariak, batetik, eta 

23 urtez azpiko kategoriakoak, bestetik. 
 Talde-autoen ordena zozketa bidez ezarriko da. 
 Ez da adin-mugarik egongo Elite kategoriako txirrindularien kasuan. 
 Talde bakoitzak nahi adina txirrindulari izan ditzake. 

 
EUSKADIKO ERREPIDEKO TXAPELKETAK: EMAKUMEZKOAK 
Linea: 

 Bestelako federazioetako lizentzia duten taldeek eta/edo txirrindulariek parte har dezakete. Dena den, 
txirrindulari horiek ezingo dute Euskadiko Txapelketetako titulua eskuratzea. 

 Bi titulu bereiziko dira, eta, ondorioz, bi sailkapen ere bai: Elite kategoriakoa batetik, eta 23 Urtez 
Azpikoa bestetik. 

 
Banakako Erlojupekoa: 

 Bestelako federazioetako lizentzia duten txirrindulariek parte har dezakete, Dena den, txirrindulari 
horiek ezingo dute Euskadiko Txapelketetako titulua eskuratzea. 

 Euskadiko Txapeldunen maillot bana emango zaie 23 Urtez Azpiko lehenengo sailkatuari , eta Elite 
lehenengo sailkatuari. Garaile absolutua 23 Urtez Azpikoa denean, Elite kategoriako lehen 
txirrindulariak ez du maillotik jasoko. 

 
EUSKADIKO ERREPIDEKO TXAPELKETAK: KADETE ETA JUNIOR 

 Espainiako nazionalitaterik ez duten ETxFen lizentzia duten txirrindulariek ere Euskadiko txapeldunen 
tituluak eskuratzeko aukera izango dute. 

 Gizonezkoen Kadetetan Euskadiko Linea eta Banakako Erlojupeko txapelketak jokatuko dira, 1. Urteko 
mailakoa batetik eta 2. Urtekoa bestetik. 
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Banakako erlojuaren kontrakoa - Kadetea: 

 Kadete txirrindulariek bizikleta arruntak (klasikoa, eskulekua akoplatu gabe, gutxienez 12 erradioko 
gurpilak, etab.) erabili beharko dituzte Banakako Erlojupekoan. 

 ETxFeko Batzorde Teknikoak, tokiko klub antolatzailearekin koordinatuta, gehieneko parte-hartzaile 
kopurua zehaztuko du ibilbidearen ezaugarriak kontuan hartuta. 

 ETxFeko Batzorde Teknikoak Lurralde Federazio bakoitzeko gehieneko parte-hartzaile kopurua 
finkatuko du. 

 
Banakako Erlojupekoetan, ETxF Kirol Arloko Zuzendaritzak bere Lurralde Federazioak edo taldeak hautatzen ez dituen 
beste hiru txirrindulari ere aukeratu ahal izango ditu. Txirrindulari horiek Euskadiko txapeldun izateko aukera izango 
dute. 
 

PARTE HARTZE TAULA, DIZIPLINEN, GENEROEN ETA KATEGORIEN ARABERA 
 

KATEGORIA DIZIPLINA DIETAK 

GIZONAK LINEA BANAKAKO ERLOJUPEKOA   

Elite Parte-hartze askea --------------------------- 100 x 18 € 

23 Urtez Azpikoa Parte-hartze askea Lurralde Federazio bakoitzeko 5 100 x 18 € 

Junior Parte-hartze askea Lurralde Federazio bakoitzeko 6 50 x 10 € 

Kadetea Parte-hartze askea  50 x   5 € 

EMAKUMEAK    

Elite – 23UA Parte-hartze askea Parte-hartze askea 18 € (BE) 

Junior Parte-hartze askea Parte-hartze askea 10 € (BE) 

Kadetea Parte-hartze askea  5 € (BE) 

 
OHARRA: Emakumezko EuskadikoLineazTxapelteketan, sariak Euskaldun Txapelketan bezela 

 
 
 
II. MASTER 30, 40, 50, 60 
 
XEDAPEN KOMUNAK: LINEA ETA BANAKAKO ERLOJUPEKOA 
65. artikulua.- Araudi honetan datozen xedapen partikularrez gain, Euskadiko Errepideko Txapelketak, Master 30, 40, 50 
eta 60 —Scratch emakumezkoak— kategorietan, RFEC-ko Araudi Teknikoetan ezarritakoa bete beharko dute. 
 
Guztiz debekatuta dago txirrindulari parte-hartzaileei saria eskudirutan ematea. Txapeldunen maillotak, sariak eta/edo 
dominak bakarrik jasotzeko eskubidea izango dute soilik, hala badagokio eta hemen jasotako baldintzetan betiere.   
 
EUSKADIKO ERREPIDEKO  TXAPELKETEN BANAKETA 
Kategoria hauetan banatzen dira: 
 
Master 30:  txirrindulari hauen lizentzietan Master 30 kategoria ageri da 
Master 40:  txirrindulari hauen lizentzietan Master 40 kategoria ageri da 
Master 50:  txirrindulari hauen lizentzietan Master 50 kategoria ageri da 
Master 60: txirrindulari hauen lizentzietan Master 60 kategoria ageri da  
Scratch emakumeak: txirrindulari hauen lizentzietan Master 30, 40, 50 edo 60 kategoriak ageri dira 
 
PARTE HARTZEKO ETA IZEN EMATEKO BALDINTZAK 
UCIn afiliatutako edozein federaziok emandako lizentzia duten txirrindulariek hartu ahal izango dute parte, baino 
horiek ez dute Errepideko Euskadiko txapeldunaren titulurik eskuratzeko aukera. 
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Kategoriaren batean parte hartzen duten txirrindulari txapeldungaien kopurua hirutik beherakoa bada, txirrindulari 
horiek adinaren arabera hurrengo kategoriarekin lehiatuko dira. 
 
Txirrindulari horiek Euskadiko txapeldun-tituluak eta harrera-kategoria horretan sailkatzeagatik lortzen diren trofeoak 
eskuratzeko aukera izango dute hartzen dituen kategoriaren baldintza berberetan. 
 
DORTSALAK 
Tokiko Batzorde Antolatzaileak banatuko ditu zenbakiak txirrindularien artean. 
 
SAILKAPENAK 
Kategoria bakoitzean, proba arauzko denboran amaitzen duten txirrindulari guztien sailkapen bateratua egingo da. Horrela, 
Araudi honen 61. artikuluan  ezarritako baldintzak betetzen dituzten txirrindularien artean, lehenengo postuan sailkatzen 
dena Euskadiko Errepide Txapelketako irabazlea izango da dagokion kategorian. 
 
BANAKAKO ERLOJUPEKOA  
Irteera-ordena 
Parte-hartzaileen irteera-ordena zozketa bidez ezarriko da, kategoria bakoitzean.  
 
Txirrindulariak tarte berdinarekin aterako dira, eta hala jardungo da serie bereko parte-hartzaile guztiekin. 
 
Bizikletak 
UCIren Txirrindularitza Araudiaren III. kapituluan ezarritako xedapenak bete beharko dituzte. 
 
Irteera-ordua baino hamabost minutu lehenago, txirrindulari bakoitzak irteera-epailearengana joan beharko du bere 
bizikletarekin batera, egiaztatzeko UCIren Txirrindularitza Araudiaren 2.4.010. artikuluan ezarritakoak betetzen dituela. 
 
Errepideko txirrindulariak 
Aurretik doan txirrindularia harrapatu eta haren parean jartzen bada, beste txirrindulariarekin gutxienez 2 metroko distantzia 
utzi beharko du alboetara. 
 
Kilometro bat pasata, harrapatua izan den txirrindulariak bestearen atzetik joan beharko du, eta 25 metroko tartea utziko du 
gutxienez.  
 
Laguntza-autoak 
Laguntza-autoak txirrindulariarekin joan ahal izateko, auto barruan kirol-zuzendari edo monitore lizentzia duen taldekide bat 
joan beharko da. 
 
Autoa txirrindulariaren atzetik joango da,  gutxienez 10 metroko tartea utzita. Ezingo dio inoiz aurre hartu, ezta parean jarri 
ere. Matxurarik balego, geldirik dagoela bakarrik lagun diezaioke, eta beste txirrindulari edo auto bati bidea oztopatzen ez 
diola zainduko du. 
 
Harrapatua izango den txirrindulariaren laguntza-autoa beste txirrindulariaren autoaren atzetik joango da, bi txirrindularien 
arteko distantzia 100 metrotik beherakoa denean. 
 
Txirrindulari bat harrapatu duen txirrindulariaren laguntza-autoa ezin da bi kirolarien artean joan, bien artean 50 metroko 
tartea ez badago gutxienez. Tarte hori txikitzen bada, ordura arte denborarik onena izan duen txirrindulariaren autoa bigarren 
txirrindulariaren atzean jarriko da eta beste autoaren aurrean. 
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AZKEN XEDAPENA 

 
 
Oro har, Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren (ETxF) Errepide Egutegi ofizialean jasotako probetako bakoitzean 
parte hartzen duenak, eta bereziki Lehendakari Txapelketa, Euskaldun, Euskal Herria, Gaztetxoak eta Euskaldun 
Emakumezkoen Torneoetan eta Euskadiko Errepideko Txapelketetan parte hartzen duenak, ETxF-k emandako 
federazio-lizentzia indarrean izan edo ez, bertan parte hartzeagatik berariaz onartzen ditu honako hizpaketa hauek: 
 

1. Informatuta dagoela eta baimena ematen duela bere datuak ETxF-ren dauden fitxategietan sartzeko, bai eta 
fitxategi horien tratamendu automatizatuan sartzeko ere, bai eta erakunde horrek, bere partaidetzaren ondorioz 
eskura dituen beste datu batzuetan sartzeko ere. Nolanahi ere, eskubideak indarrean dagoen legedian ezarritako 
baldintzetan erabiliko direla ziurtatzen da. Eskubide horiek titularrak idazki bidez eta ETxF-ren egoitzara 
bidalita egindako eskaeraren bidez baliatu ahal izango dira. Datuen titularrak onartzen du edozein organok 
ETxF-ren berezko jardueretarako erabili ahal izatea, bai eta hirugarren pertsona eta/edo erakundeei laga ahal 
izatea ere, erakunde hori alde batera utzita, baldin eta lagapen hori beharrezkoa bada aplika daitezkeen 
erregelamenduak edo bestelako arau-xedapenak betetzeko. 

 
2. Aplikatzekoak diren araudi, erregelamendu eta erregulazio guztiak eskuratu dituela edo eskura ditzakeela, 

osorik ulertuta. Horiek guztiak onartzen ditu eta horiek eta kirolaren balioak zorrotz errespetatzera behartzen 
du bere burua, portaera egokia mantenduz eta ETxF-ren eta bere lehiaketen irudi ona zainduz. Arauak eta 
erregelamenduak betetzeko betebeharra federazioko organoek hartutako erabakietara eta organo horiek beren 
eskumeneko gaietan emandako ebazpenetara ere hedatzen da. 

 
3. Baimena ematen diola ETxF-ri edozein zehapen eta kautelazko neurri zabaltzeko eta jakinarazteko. 

 
4. ETxF eta probaren antolatzailea erakunde edo funtzionamendu txarreko bati egotzi ezin zaizkion lesio edo 

kalte fisiko edo bestelakoengatik erantzukizunetik salbuestea. 
 

5. Baimena ematen diola ETxF-ri bere parte-hartzea osorik edo zati batean grabatzeko, argazkien, filmen, 
telebistaren, irratiaren, bideoaren eta ezagutzen duen edo ezagutzen duen beste edozein bitartekoren bidez, bai 
eta egoki deritzon erabilera komertziala, publizitatekoa eta abar emateko eskubidea ere, inolako konpentsazio 
ekonomikorako eskubiderik gabe. 

 
6. Baimena ematen diola ETxF-ri probaren publizitatea ahalik eta modu zabalenean ustiatzeko, Zuzenbidean 

bezala. 
 

7. ETxF-ko babesle edo laguntzaileei edo probaren antolatzaileari baimena ematen diela publizitate-, sustapen- 
edo merkataritza-helburuekin aldi baterako kanpainak, ekitaldiak, ekitaldiak, iragarkiak eta abar egin ditzaten, 
haien ahotsa eta irudia erabiliz. Zentzu horretan, zure ahotsa eta irudia erabiltzeko dagokion baimena proban 
parte hartzen duzun unetik ematen da. Berariaz adierazten du uko egiten diola, eta ezin duela ETxF-ri edo 
haren babesleei ordainik eskatu babesleak bere irudia/ahotsa publizitate-, sustapen- edo merkataritza-
helburuekin egindako edozein ekitaldi edo kanpainatan erabiltzeagatik. 

 
8. Ez duela kirol-arloko zehapenik edo zehapen-prozedurarik. 

 
9. Badakiela Euskal Autonomia Erkidegoan dopinaren aurka borrokatzeko indarrean dagoen araudi bat dagoela, 

eta kirol-proban parte hartzean aplikatuko dela. 
 

10. Lehiaketarako edo lehiaketako txirrindularitzan aritzeko kontraindikaziorik ez duela adierazten duela. 
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EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOKO ERREPIDEKO 
PROBEN ARAUDIAREN I. ERANSKINA (20. artikulua) 

 
NAZIOARTEKO TXIRRINDULARITZA BATASUNEKO TXIRRIDULARITZA KIROLAREN ARAUDIKO 
ZIGORREN ETA PENALIZAZIOEN TAULARENA 
 
 
LASTERKETAKO EKINTZAK                   ZIGORRAK ETA PENALIZAZIOAK 
 
1.1 Sinadura kontrolik gabeko irteera    Txirrindularia: 50 CHF eta 2 puntu ETxF  
        Sailkapenean 
        Kirol Zuzendaria: 50 CHF 
 
1.3 Protokolo zeremonietan ez parte hartzea    Txirrindularia: 200 CHF eta proban eskuratutako 
                                                                                                    sarien eta puntuen ezabaketa. 
        Kirol Zuzendaria: 200 CHF 
 
1.4 Protokolo zeremonietan ez-arauzko jantzia erabiltzea  Txirrindularia: 100 CHF 
                                                                          Kirol Zuzendaria: 100 CHF 
                     
1.5 Kanporatuta egotean Helmuga dortsalarekin                        
zeharkatzea.       Txirrindularia: 200 CHF   
             
1.6 Helmuga berriro zeharkatzea lasterketaren                           
 noranzkoan dortsala jarrita.     Txirrindularia: 50 CHF   
 
2.1 Irteeran bizikleta desegoki batekin aurkeztea   Irteteko debekua  
                 
2.2 Lasterketan bizikleta desegokia erabiltzea   Txirrindularia: Kanporaketa edo deskalifikazioa 
        Taldea: 200 CHF 
 
2.3 Lasterketan 1.3.010 artikuluarekin bat ez   Txirrindularia: Kanporaketa edo deskalifikazioa. 
datorren bizikleta erabiltzea(iruzur teknologikoa)          Taldea: Kanporaketa edo deskalifikazioa                        
  
2.4 Lasterketan baimendu gabeko urrutiko     Txirrindularia: Kanporaketa edo deskalifikazioa 
komunikazio sistema bat erabiltzea                   Kirol Zuzendaria: Kanporaketa 
                                    Taldeko Autoa: Kanporaketa 
 
2.6 Materialaren kontrola saihestea, eragoztea edo                          Txirrindularia: Kanporaketa edo deskalifikazioa 
oztopatzea       Taldeko beste kide bat: Kanporaketa 
 
3.1 Liderraren maillota ez janztea     Ikusi 29, 40, 47 edo 54 artikuluak. 
 
3.2 Jantzi desegokiak                    Txirrindularia: Irteteko debekua, kanporaketa 
                                                                                                     edo deskalifikazioa 
 
3.3 Derrigorrezko kaskorik gabeko txirrindularia   Irteteko debekua 
 
3.4 Probaren garapenean kaskoa kentzen duen lasterkaria  Kanporaketa eta 50 CHF 
 
3.5.2 Dortsal, sorbalda zenb., koadro-plaka gabezia,   Txirrindularia: 50 CHF 
ikusiezina, ezagutezina, aldatua edo araudiarekin bat ez                       Kirol Zuzendaria: 50 CHF txirrindulari  
datorrena                                                                                     bakoitzeko 
       
3.5.3 Kronometraje edo lokalizazio gailuaren instalazioari,  Txirrindularia: Irteteko debekua 
edo ez itzultzeari, uko egitea edo eragozpenak jartzea  Kirol Zuzendaria: Kanporaketa 
 
3.7 Jantzien jasotze edo entregatze irregularra                Txirrindularia: 50 CHF 
                   Kirol Zuzendaria: 100 CHF 
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38 Euritako desegokia (maillotaren diseinuarekiko ezberdina,          Txirrindularia: Ohartarazpena 
edo ez gardena), edo taldearen izenik gabea                                      Taldea: Ohartarazpena 
 
4.1. Beste talde bateko lasterkariari laguntza material                             Inplikatutako txirrindulari bakoitza: 
irregularra ematea                   Kanporaketa eta 100 CHF 
 
4.2 Bat-bateko erreleboak: 
4.2.1 Taldeko kideen artean     Inplikatutako txirrindulari bakoitza: 100 CHF (*) 
4.2.2 Kide ez direnen artean     Inplikatutako txirrindulari bakoitza: 100 CHF eta   
                                                                          kanporaketa edo deskalifikazioa 
 
(*) Gainera, Komisarioen Elkargoak inplikatutako txirrindularien kanporaketa edo deskalifikazioa ebatzi ahal izango 
du, arau-haustea probaren amaieran egin izan denean. 
 
4.3 Auto, moto edo txirrindulariarekiko/arteko bultzada,  50 CHF arau-hauste bakoitzeko 
publikotik jasotako bultzada iraunduak eta errepikatuak 
 
4.4 Zirkuitu amaieran baimenik gabe elkarri laguntzea                          Inplikatutako txirrindulari bakoitza: 100 CHF, 
        kanporaketa edo deskalifikazioa 
                            
4.5 Proba bere kabuz edo norbaiten laguntza    Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
 irregularrik gabe amaitu ez duen txirrindularia                  deskalifikazioa, eta 20 puntu ETxF Sailkapenean 
                                                                                                
4.6 Motordun ibilgailuan edo ibilgailu horretako    Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
bidaiariek bultzatutako/atoian eramandako/heldutako   deskalifikazioa, eta 20 puntu ETxF Sailkapenean 
batean eutsitako txirrindularia, edo martxan dagoen    Gidaria: 100 CHF eta kanporaketa 
ibilgailu batetik eginiko bizikletaren manipulazio   Ibilgailuaren Kirol Zuzendari arduraduna: 100 
mekanikoa       CHF eta kanporaketa 
                                                                                                     Beste lizentziadun bat: 100 CHF eta kanporaketa 
                                                                                      Inplikatutako beste norbait: Kanporaketa 
                                  Ibilgailua: Kanporaketa ordeztua izan ezinik 
   
4.7 Motordun ibilgailuaren atzean babestea edo bere    Txirrindularia 
estela jarraitzea                                    1. Arau-haustea: 50 CHF 
        2. Arau-haustea: 100 CHF 
        Gidaria: 
        1. Arau-haustea: Ohartarazpena 
        2. Arau-haustea: 100 CHF 
        Ibilgailuaren Kirol Zuzendari arduraduna: 
        1. Arau-haustea: Ohartarazpena 
        2. Arau-haustea: 100 CHF 
 
Gainera, Komisarioen Elkargoak txirrindulari arau-hauslearen kanporaketa edo deskalifikazioa eta/edo inplikatutako 
beste edozeinen kanporaketa ebatzi ahal izango du, errepikatzen diren kasuetan edo zirkunstantzia larrigarrietan. 
 
4.8 Taldeko autoetako bizikleta ordeztea, asistentzia    Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
neutroa, erratz-autoa, edo helburu horretarako presta-   deskalifikazioa 
tutako eremuetatik kanpo  
        
4.9 Gorputza auto barrutik kanpora ateratzea   Gidaria: 100 CHF 
edo bertatik kanpo materiala prestatuta izatea   Ibilgailuaren Kirol Zuzendari arduraduna: 
        1. Arau-haustea: 200 CHF 
        2. Arau-haustea: 500 CHF 
        3. Arau-haustea: 500 CHF eta kanporaketa 
        Beste lizentziadun bat:  
        1. Arau-haustea: 100 CHF 
        2. Arau-haustea: 200 CHF 
        3. Arau-haustea: 500 CHF eta kanporaketa 
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4.10 Baimenik gabeko hornidura 
4.10.1 Lehen 30 Km-etan       Txirrindularia: 50 CHF 
        Kirol Zuzendaria: 150 CHF 
4.10.2 Azken 20 Km-etan       Txirrindularia: 50 CHF 
        Kirol Zuzendaria: 150 CH 
 
4.11 Hornidura irregularra (bidoi itsatsia distantzia laburrean,  Txirrindularia: 50 CHF arau-hauste bakoitzeko 
lekutik kanpoko hornidura, etab.).      Kirol Zuzendaria: 50 CHF arau-hauste bakoitzeko 
 
5.1 Hautatutako korridoretik desbideratzea aurkariak modu   Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa 
irregularren oztopatuz edo haiek arriskuan sartuz eta sprint   edo deskalifikazioa 
irregularra (zehazki, beste txirrindulari bati maillota edo aulkia 
heltzea, beldurraraztea edo mehatxua, burukada, belaunkada, 
ukabilkada, eskukada, sorbalda, etab. direla medio)  
                                                                                                                       
6.1 Txirrindulari edo auto batek borondatez jarritako   Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa 
oztopoak beste lasterkari edo ibilgailu baten aurrerapena   edo deskalifikazioa 
eragozteko helburuarekin                    Beste lizentziadun bat: 200 CHF eta kanporaketa 
                                                                                                    
6.3 Arau-haustea araudi xedapenekiko edo errepideko   Gidaria: 100 CHF 
ibilgailuen zirkulazioarekin lotutako instrukzioekiko, edo  Ibilgailuaren Kirol Zuzendari arduraduna: 100 
komisarioen eta/edo antolatzailearen instrukzioak ez   CHF    
errespetatzea       Taldeko autoa: Atzerakada azken postura 
        lasterketaren gainerako epean edo kanporaketa 
                                            Beste ibilgailu bat: Kanporaketa  
                                                                                                                                                                                        
7.1 Ibilbidetik desbideratzea abantaila lortuz, distantzia   Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
osoa estali izan gabe sailkatzeko ahalegina                   deskalifikazioa, eta 20 puntu ETxF Sailkapenean
            
7.2 Motordun ibilgailu batean igo ondoren probara    Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
itzultzea                                                                          deskalifikazioa, eta 20 puntu ETxF Sailkapenean 
                                                                                                     Ibilgailuko gidaria: 100 CHF 
        Ibilgailuaren Kirol Zuzendari arduraduna: 100 
        CHF 
        Taldeko autoa: Kanporaketa 
        Beste ibilgailu bat: Kanporaketa 
        
7.3 Kanporatua izatea saihesteko adierazpen edo    Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
 portaera antolatua                                                                       deskalifikazioa, eta 20 puntu ETxF Sailkapenean 
                                                                                                     
7.4 Komisario batek kanporatzea agindu ondoren    Txirrindularia: 100 CHF eta 25 puntu ETxF 
proba utzi nahi ez duen txirrindularia                  Sailkapenean 
 
7.5 Ibilbidearen atal bat, edo Helmuga oinez bere    Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
 bizikleta gabe zeharkatu duen txirrindularia                     deskalifikazioa 
                                                                                                   
7.6 Espaloitan, oinezko bidetan edo ibilbidea osatzen ez duten  Txirrindularia: 50 eta 100* CHF artean eta 5 
bizikleta errailetan ibiltzea edo zirkulatzea    puntu ETxF Sailkapenean                 
                                                  
   
(*) Gainera, Komisarioen Elkargoak azken postura atzeratzea edo txirrindulari arau-hauslearen kanporaketa edo 
deskalifikazioa ebatzi ahal izango du, maniobraren bidez abantaila lortu denean edo errepikatzen diren kasuetan edo 
zirkunstantzia larrigarrietan. 
 
7.7 Trenbide-pasagune itxia edo ixten ari dena zeharkatzea   Txirrindularia: 200 CHF eta 10 puntu ETxF 
 (soinu eta/edo ikusmen seinale aktiboak)                                         Sailkapenean 
                                                                                                          
7.8 Iruzurra, iruzur saiakera, talde ezberdinetako txirrindularien  Txirrindularia: 100 CHF eta kanporaketa edo 
artean edo inplikatutako beste lizentziadun edo konplize batekin  deskalifikazioa 
eginiko hitzarmena            Beste lizentziadun bat: 100 CHF eta kanporaketa 
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7.9 Ados ez dagoen bizikletaren posizioa edo berme-puntua,  Txirrindularia: 200 CHF, 5 puntu ETxF Sailkapenean  
gainerako txirrindularientzat arriskutsua izan daitekeena  eta kanporatzea edo deskalifikatzea. 
 
8.1Antolatzailearen edo komisarioen instrukzioak ez   Txirrindularia: 50 eta 100 CHF artean 
errespetatzea                                      Beste lizentziadun bat: 50 eta 200 CHF artean 
 
8.2 Erasotzea, beldurraraztea, iraintzea, mehatxatzea, portaera desegokia (beste txirrindulari baten maillota edo aulkia 
heltzea, kaskoarekin, belaunarekin, ukabilarekin, sorbaldarekin kolpatzea, ostikada edo ukabilkada, jendaurrean pixa 
egitea, etab.), edo lotsagabea edo beste norbait arriskuan jartzen duena erakustea: 
 
8.2.1 Txirrindularien artean edo txirrindulari baten aurka  Txirrindularia: 50 eta 500* CHF artean 
                                                                                                     arau-hauste bakoitzeko eta 10 eta 25 puntu 
                                                                                                     artean ETxF Sailkapenean. 
        Beste lizentziadun bat: 500 CHF eta kanporaketa 
 
8.2.2 Beste norbaitengana (ikusleak barne)               Txirrindularia: 50 eta 500* CHF artean  
                                                                                                   arau-hauste bakoitzeko eta kanporaketa edo 
                                                                                                   deskalifikazio bakoitzeko eta 10 eta 25 puntu 
        artean ETxF Sailkapenean 
                   Beste lizentziadun bat: 1000 CHF 
 
(*) Gainera, Komisarioen Elkargoak arau-hauslearen kanporaketa edo deskalifikazioa ebatzi ahal izango du, 
maniobraren bidez abantaila lortu denean, edo errepikatzearen kasuetan edo zirkunstantzia larrigarrietan. 
 
8.4 Hondakinguneetatik kanpo, galtzadan edo jendearen  Txirrindularia edo beste lizentziadun bat: 1. arau- 
aurka objektu bat zuhurtziarik gabe edo modu arriskutsuan   haustea: 100 CHF eta 5 puntu ETxF Sailkapenean. 
botatzea, edo erakundeko edo taldeko laguntzaileei ez ematea  Errepikatzea: 200 CHF, 10 puntu ETxF Sailkapenean 
        eta kanporatzea edo deskalifikatzea (taldea zigortzen 
        da txirrindularia identifikatu ezin izan bada). 
 
8.5 Beirazko objektu bat eramatea, erabiltzea edo botatzea  Edozein lizentziadun: Kanporaketa eta 50 CHF 
 
8.6 Gizalegezko jokabidea edo lizunkeria (zehazkiago,   Txirrindularia edo beste lizentziadun bat: 
jendaurrean txiza egitea irteeran, lasterketan, helmugan edo   1. Arau-haustea: 50 CHF 
lasterketan zehar, biluztu egitea).      2. Arau-haustea: 100 CHF 
 
9 Banakako erlojupeko probak 
9.1 Komisarioek kontrolatu gabeko bizikleta batekin irtetea  Txirrindularia: Kanporaketa edo deskalifikazioa 
        Taldea: 200 CHF 
  
9.2 Bizikleta edo ekipamendua bere kontrolerako ez aukeztea  Txirrindularia: 50 CHF 
txirrindularia irteteko ordua baino 15 minutu lehenago                    Kirol Zuzendaria: 50 CHF txirrindulari arau-
        hausle bakoitzeko 
        
9.3 Araudiko distantziak eta eremuak ez errespetatzea   Txirrindularia: 50 CHF arau-hauste bakoitzeko 
                      eta penalizazioa 2.12.007 Ter artikulua 
     
9.3.1 Estela       Txirrindularia: 50 CHF arau-hauste bakoitzeko eta  
        Taldea: 200 CHF arau-hauste bakoitzeko 
 
9.4 Txirrindulariaren atzetik 10 m-ko distantzia    Txirrindularia: 20"-ko penalizazioa arau-hauste 
errespetatzen ez duen ibilgailu jarraitzailea                   bakoitzeko 
                                                                Kirol Zuzendaria: 100 CHF arau-hauste  
        bakoitzeko 


