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MENDI-BIZIKLETAKO ARAUDIA 
 

2022/12/17 
XEDAPEN OROKORRAK 
1. artikulua.- Euskadiko Txirrindularitza Federazioak (ETxF) Mendi-Bizikletako Egutegi oro har jasotako lehiaketa 
ofizial guztiak antolatu eta arautzen ditu Araudi honen bidez, eta bereziki Euskadiko Txapelketak eta Mendi-
Bizikletako Euskal Kopa txapelketak Cross-Countryko Zirkuito Olinpiko (XCO) eta Maratoia (XCM) modalitatetan, 
eta Jaitsierakoan (DH). 
 
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 Mendi-Bizikletako (MB) Egutegi ofiziala osatzen duten probak, dagozkien Euskadiko Mendi-
Bizikletako 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 MBko 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 MBko lasterketetan parte hartzeko aukera izango dute UCIko edozein federaziok emandako 
lizentzia indarrean dutenek, 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 ematerakoan, ekipo bakoitzak talde-burua izendatuko du. Hark federazio-lizentzia indarrean izan beharko du, eta 
taldearen inskripzioan agertu. Halaber, kirol-zuzendariaren funtzioak, eskumenak eta erantzukizunak beteko ditu, dagozkion 
ondorio guztietarako. 
 
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, 
Euskadi edo Nafarroako Txirrindularitza Federazioek zabaldutako lizentziarik ez duten txirrindularientzat edo 
aipatutako federazioei atxikitako klubetakoak ez direnentzat. 
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Bere inskripzioa formulario bidez formalizatu ez dutenak, denboran eta forman, bere kategoriako Irteera Hurrenkeran 
azken postuetara alboratuko dira; DH probetan, sailkapen-txandako lehenengo postuetara. 
 
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. 
 
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. 
 
 
KATEGORIAK 
10. artikulua  
Parte hartzaileen adinak mugatzen dira lasterketa burutzen den urtea eta lasterkariaren jaiotze urtearen arteko aldearen 
bidez. 
 
Mendi-Bizikletako Euskal Kopa txapelketak kategoria hauetan banatzen dira: 
 
10.1. Olinpikoa (XCO) eta Jaitsiera (DH) 
 

 Gizonak: 
- Kadete: 15 edo 16 urteko txirrindulariak 
- Junior:  17 edo 18 urteko txirrindulariak 
- 23 urtez azpikoak: 19tik 22 urtetara bitarteko txirrindulariak, biak barne 
- Elite: ‘Elite’ kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 
- Master 30: “Master 30” kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 
- Master 40, 50 edo 60: “Master 40, 50 edo 60” kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 

 
 Emakumeak XCO: 

- Open Scratch: 19 urte edo adin gehiagoko txirrindulariak 
- Open Gazteak: 15 edo 18 urteko txirrindulariak 

 
 Emakumeak DH: 

- Kategoria absolutua: 15 urte edo adin gehiagoko txirrindulariak 
 

10.2. Maratoia (XCM) 
 

 Gizonak: 19 urte edo adin gehiagoko txirrindulariak 
 Emakumeak (kategoria absolutua): 19 urte edo adin gehiagoko txirrindulariak 

 
 
DORTSALAK ETA BESTE IDENTIFIKAZIO-BIDE 
11. artikulua.- Dagokion dortsala eta plakaz gain, txirrindulariei identifikatzeko gailu elektronikoren bat ematen 
bazaie, nahitaez eraman eta instalatu beharko dute; bai eta berehala itzuli ere proban parte hartzen dutenean. 
 
 
JANTZIAK 
12. artikulua.- Txirrindulari orok bere lizentziako publizitatearen arabera jantzi beharko du. 
 
Debekatuta dago kasko gainean bideokamerak edo antzekoak jartzea, eranstea edo muntatzea. 
 

Jaitsiera (DH). Nahitaezkoa da babes-neurri hauek eramatea: osoko kaskoa biserakin, eskularruak, bizkarreko 
eta belauneko babesak, eta betaurrekoak erabiltzea. Horrez gain, komenigarria da muskulu gainean betegarria 
eramatea eta bularreko, sorbaldako eta ukondoko babesak. 
 
Debekatuta dago likrazko jantzi estuak erabiltzea (zuntz sintetikoa, elastan, spandex). 
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ZIRKUITUA PROBATZEA 
13. artikulua.- Zirkuitua aztertzeko baimena ematen da, programatutako lehenengo proba edo txanda irten baino 15 
minutu lehenagora arte. Txirrindulariek eskulekuko plaka ikusgai eraman beharko dute. 
 
 
PROTOKOLOA 
14. artikulua.- Proba amaitutakoan, Txirrindulari guztiek parte hartu behar dute beren postuei, sailkapenei, jarduketei 
eta maillotak ezartzeari buruzko protokolo-zeremonian. Antolatzaileek beren jarduera edo sailkapenagatik eskatzen 
dieten txirrindulari guztiek joan beharko dute nahitaez. 
 
Txirrindulariak lasterketako janzkerarekin aurkeztu behar dira protokolozko zeremoniara. 
 
 
LIDERRAREN MAILLOTA DARAMATEN TXIRRINDULARIAK 
15. artikulua.- Banakako Sailkapen Orokorreko lider orok dagokion maillota eraman behar du bere txapelketako 
hurrengo proban. 
 

A. MBko EUSKAL KOPA – XCO  
- Open Banakako Sailkapen Orokorreko liderra (Elite eta 23 Urtez Azpikoak) 
- 23 Urtez Azpiko Banakako Sailkapen Orokorreko liderra (*) 
- Emakumeen Open Scratch Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Junior  Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Kadete  gizonezko Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Emakumeen Open Gazteak Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Master 30 Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Master 40 edo gehiagoko Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 

 
(*) OPEN txapelketako Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 23 Urtez Azpikoa bada, Open 
kategoriari dagokion maillota eramango du jantzita. Kasu horretan, inork ezingo du eraman 23 Urtez 
Azpikoen kategoriako liderraren maillota.  

 
B. MBko EUSKAL KOPA – XCM 
- Elite kategoriako Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch 
- 23 Urtez Azpiko kategoriako Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch 
- Master 30 kategoriako Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch  
- Master 40 edo gehiagoko kategoriako Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch 
- Emakumeen Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch 
 
C. MBko EUSKAL KOPA – DH  
- Elite Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- 23 Urtez Azpiko Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Emakumeen Kategoria Absolutuko Open Scratch Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Junior  Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Kadete Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Master 30 Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
- Master 40 edo gehiagoko Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 

 
 
PROBA BAKOITZEKO SARIAK 
16. artikulua.- Izatekotan, tokiko antolatzaileak lehiaketaren egunean ordainduko dizkie sariak txirrindulariei. 
 
Antolatzaile bakoitzak zehaztatuko du bere probaren Sari-Zerrenda; eta era berean, Euskadiko BTT Txapelketetan.  
 
Kategoria bateko parte-hartzaile kopurua ez bada sari-kopuruaren ¾ iristen, sarien zenbatekoak %50 murriztuko dira. 
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LASTERKETEN AKTAK 
17. 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 
18. 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. 
 
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. 
 
 
BANAKAKO SAILKAPEN OROKORRAK - XCO, XCM ETA DH MBko EUSKAL KOPA 
19. artikulua.- Modalitate bakoitzean (XCO, XCM edo DH), Banakako Sailkapen Orokor bat ezarriko da kategoria 
bakoitzean. Sailkapena ezartzeko, txirrindulari bakoitzak proba guztietan eta Euskadiko txapelketetan lortu dituen 
puntuak batuko dira, eta puntu gehien lortu dituenak izango du sailkapenik onena. 
 
XCM-ko Gizonen kategorian, Banakako Sailkapen Orokor - Scratch bakarra ezarriko da, eta, bertan, batera agertuko 
dira gizonen kategoriako txirrindulariak (23 Urtez Azpikoak, Elite, Master 30 eta Master 40 edo gehiago). Kategoria 
bakoitzeko lehenengo txirrindularia izango da kategoria horren garaile, eta bigarrena, berriz, txapeldunordea, eta 
horrela, ondoz ondo.   
 
Berdinketarik balego, hori hausteko aintzat hartuko da zein txirrindularik lortu dituen lehen, bigarren eta hirugarren 
postu gehien, hurrenez hurren. Berdinketa mantentzen bada, azkeneko proban sailkapenik onena lortu duen 
txirrindulariak lortuko du lehen postua. 
 

PROBA BAKOITZEKO PUNTUAZIO TAULA  
- MBko EUSKAL KOPA ETA EUSKADIKO TXAPELKETAK - 

 
 

POSTUA 
 

 
XCO – XCM - DH* 

  
1 60 (20) 
2 54 (15) 
3 49 (13) 
4 45 (11) 
5 41 (10) 
6 37 (9) 
7 33 (8) 
8 30 (7) 
9 28 (6) 

10 26 (5) 
11 24 
12 22 
13 20 
14 18 
15 16 
16 14 
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17 12 
18 10 
19 8 
20 7 
21 6 
22 5 
23 4 
24 3 
25 2 

 
* Parentesi artean, Jaitsiera (DH) probetako lehenengo txandan (final aurrekoan) erantsi beharreko 

puntuak. 
 
 
AMAIERAKO GARAIKURRAK  
20. artikulua  
 

A. BANAKAKO SAILKAPEN OROKORRA - XCO MBko EUSKAL KOPA  
Gizonezkoen Kadete, Junior, Elite, 23 Urtez Azpiko, Elite, Master 30 eta Master 40 (edo gehiago), eta 
emakumezkoen Open Gazteak (Kadete eta Junior) eta Open Scratch (23 Urtez Azpiko, Elite, Master 30 eta 
Master 40 edo gehiago), kategorietako azken irabazleek garaikurra lortuko dute. 

 
B. BANAKAKO SAILKAPEN OROKORRA - XCM MBko EUSKAL KOPA  

Gizonezkoen maila bakoitzeko irabazleek (23 Urtez Azpiko, Elite, Master 30 eta Master 40 edo gehiago) eta 
emakumezkoen Kategoria Absolutuko azken irabazleek garaikurra lortuko dute. 

 
C. BANAKAKO SAILKAPEN OROKORRA - DH MBko EUSKAL KOPA 

Gizonezkoen Kadete, Junior, Elite, 23 Urtez Azpiko, Master 30 eta Master 40 (edo gehiago) kategorietako 
eta Emakumezko Open mailetako azken irabazleek garaikurra lortuko dute. 
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MENDI-BIZIKLETAKO EUSKAL KOPA:  OLINPIKOA ETA MARATOIA  

 
 
PROBEN GARAPENA 
21. artikulua  
 
 A. OLINPIKOA (XCO): 

Kategoriak bereizita irtengo dira, lau minutuko tartearekin. Lehenik, Open kategoriako (Elite eta 23 Urtez 
Azpikoak) eta Master 30 kategoriako txirrindulariak irtengo dira, eta lau minutu beranduago, irteera egingo dute 
Junior, Master 40 (edo gehiago) eta Open Scratch emakumeek. Azkenik, hasieratik lau minututara, gizonezko 
Kadete eta Open Gazteak emakumeak irtengo dira. 
 

PROBA           GIRTEERA  KATEGORIAK             IRAUPENA    ZENBAKIAK 
      1ª   00H.00          ELITE        1-100 ZURIA 
              23 URTE AZPIKOAK       90’  151-200 GORRIA     
           MASTER 30        75’  281-400 HORIA 

      2ª   00H.02         JUNIOR    201-260 BERDEA 
                OPEN SCRATCH            60’  530-545FUKSIA  
                MASTER 40/50/60        401-500 URDINA               
      3ª   00H.04                    KDT G eta                                        551-640 GRISA  
               OPEN GAZTEAK                      50’                 651-670 GRISA 

 
Hala ere, ezohiko inguruabar objektiboak izatekotan, ETxF-ko BTT Batzordeak salbuespen gisara baimendu 
ahal izango ditu hemen ezarritako ordez beste programazio, ordutegi zein hurrenkera ezberdinak. 

 
Olinpiko (XCO) modalitateko proba guztiak 4 km eta 6 km arteko zirkuituan egingo dira. 

 
 B. MARATOIA (XCM)  

Kategoria bakoitzekoak batera irtengo dira. Proba guztiak 60 km-ko distantzian egingo dira, gutxienez. 
 

Euskadiko BTT Open – XCM txapelketako probetan, kategoria hauetako txirrindulariek parte har dezakete: 
 

- Gizonak: Elite, 23 urtez azpikoak, Master 30, Master 40, Master 50 eta Master 60.  
- Emakumeak (kategoria absolutua): Elite, Master 30, Master 40, Master 50 eta Master 60. 

 
 
IRTEERA ORDENA  
22. artikulua  
 

A. MBko EUSKAL KOPA – XCO 
A.1. Egutegiko lehenengo proban: Aurreko urtearen MBko Euskal Kopa - XCOren Banakako Sailkapen 
Orokorraren arabera. (2023an, 2022ko Euskadiko BTT Open – XCOren arabera). 
 
00:00ean 
1. OPEN (Elite eta 23 Urtez Azpikoak): Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak eta, gero, 

gainontzakoak; 
2. MASTER 30: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo bostak eta, gero, gainontzakoak; 
 
00:02ean 
1. JUNIOR: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak; 
2. OPEN SCRATCH EMAKUMEAK: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo bostak 
3.  MASTER 40 (edo gehiagokoak): Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo bostak; 
4. Gainontzeko Juniorrak; 
5. Gainontzeko Open Scratch emakumeak; 
6. Gainontzeko Master 40 (edo gehiagokoak). 
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00:04ean 
1. KADETEAK (gizonak): Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak; 
2. OPEN GAZTEAK EMAKUMEAK: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak; 
3. Gainontzeko Kadeteak (gizonak); 
4. Gainontzeko Open Gazteak emakumeak. 
 
A.2. Gainontzeko probak: Aurtengo MBko Euskal Kopa  – XCO Banakako Sailkapen Orokorraren arabera. 
 
00:00ean 
1. OPEN (Elite eta 23 urtez azpikoak): Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak eta, gero, 

gainontzakoak; 
2. MASTER 30: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo bostak eta, gero, gainontzekoak. 
 
00:02ean 
1. JUNIOR: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak; 
2. OPEN SCRATCH EMAKUMEAK: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo bostak; 
3. MASTER 40 (edo gehiagokoak): Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo bostak 
4. Gainontzeko Juniorrak; 
5. Gainontzeko Open Scratch emakumeak. 
6. Gainontzeko Master 40 (edo gehiagokoak). 
 
00:04ean 
1. KADETEAK (gizonak): Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak  
2. OPEN GAZTEAK EMAKUMEAK: Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamarrak; 
3. Gainontzeko Kadeteak (gizonak); 
4. Gainontzeko Open Gazteak Emakumeak. 

 
B. MBko EUSKAL KOPA – XCM 
Irteera bakarra. 
 
B.1. Lehenengo proba: Aurreko urtearen MBko EUSKAL KOPA - XCMaren Banakako Sailkapen 
Orokorraren arabera. 
 

1. GIZONAK:  Scratch Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamabostak; 
2. EMAKUMEAK (kategoria absolutua): Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hirurak; 
3. Gainontzeko parte-hartzaileak 

 
B.2. Gainontzeko probak: Urteko Euskadiko BTT Open – XCM sailkapen orokor indibidualen arabera. 
 

1. GIZONAK: Srcatch Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hamabostak; 
4. EMAKUMEAK (kategoria absolutua):  Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo hirurak; 
5. MASTER 40 (edo gehiagokoak):  Banakako Sailkapena Orokorreko lehenengo bostak; 
2. Gainontzeko parte-hartzaileak. 

 
Antolatzaileak irteera neutralizatua ezar dezake. Kasu horretan, antolatzaileak Epaimahai Teknikoaren 
aginduetara egongo den ibilgailu bat izango du, eta taldearen aurrean joango da, irteera ofiziala eman aurretik. 

 
Dagokion UCI Sailkapeneko lehen 150 sailkatuen arteko txirrindulariek parte hartzen badute, parrillako lehenengo 
lerroan hartuko dute irteera ETxF-ren Ordezkariaren eta probaren Epaimahai Teknikoaren akordioz.  

 
 
ANOA ETA EREMU TEKNIKOA - AKREDITAZIOA 
23. artikulua.- Anoa-Tekniko Eremuetan baimen-txartxelen bidez akreditatutako teknikariak bakarrik egon ahal izango 
dira. 
 
 
PROTOKOLOA  
24. artikulua.-  Protokolo-zeremonia guztietara joan behar duten parte-hartzaileak, proba bakoitzean: 
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A. MBko EUSKAL KOPA - XCO: 
- Emakumeak: 

 Open Gazteak Emakumeen proban 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Open Gazteak Emakumeen sailkapen orokor indibidualeko liderra 
 Open Scratch Emakumeen proban 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Open Scratch Emakumeen sailkapen orokor indibidualeko liderra 

 
- Gizonak 

 Master 40 (edo gehiagoko) kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Master 30 kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Kadete kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Junior kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Open (Elite eta 23 Urtez Azpikoak) txapelketako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 23 urtez azpikoen kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Open Banakako Sailkapen Orokorreko liderra (Elite eta 23 Urtez Azpikoak) 
 23 Urtez Azpiko Banakako Sailkapen Orokorreko liderra (**) 
 Junior  Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
 Kadete Banakako Sailkapen Orokorreko liderra  
 Master 30 Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
 Master 40 edo gehiagoko Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 
 

B. EUSKADIKO BTT OPEN – XCM: 
- Proban sailkatutako Open (Elite eta S23) kategoriako 1., 2. eta 3. sailkatuak 
- Proban sailkatutako 23 urtez azpikoen kategoriako 1., 2. eta 3. sailkatuak (*) 
- Master 40 (edo gehiagoko) kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
- Master 30 kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
- Emakumeen kategoriako probetan 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
- Elite Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch 
- 23 Urtez Azpiko Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch 
- Master 30 Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch 
- Master 40 edo gehiagoko Banakako Sailkapen Orokorreko lehena - Scratch  
- Emakumeen Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 

 
(*) Gizonezko Open probaren garailea 23 Urtez Azpiko txirrindularia bada, Open kategoriako irabazle absolututzat 
joango da zeremoniara. Kasu horretan, 23 Urtez Azpiko kategoriako 1. txirrindulariari dagokion protokolo-kapitulua 
ezabatuko da.  
 
(**) Gizonezko Open Banakako Sailkapen Orokorreko liderra 23 Urtez Azpikoa bada, Open kategoriako lidertzat 
joango da zeremoniara. Kasu horretan, 23 Urtez Azpikoen kategoriako liderrari dagokion protokolo-kapitulua 
ezabatuko da. 
 
 
PROBA BAKOITZEKO SAILKAPENAK 
25. artikulua 
 

A. MBko EUSKAL KOPA - XCO: Denboren araberako Banakako Sailkapena ezarriko da kategoria bakoitzean: 
Kadete, Junior, Open (Elite eta 23 Urtez Azpikoak), Open Gazteak emakumeak, Open Scratch emakumeak, Master 
30 eta Master 40 (edo gehiagokoak).  

 
Kategoria bateko lehenengo txirrindulariak kategoria bereko txirrindulari bat doblatzen badu, doblatutako 
txirrindulariak itzulia amaitu eta lasterketa utzi beharko du Helmugara iristean (lehenengo lasterketan “kategoria 
berekotzat” izango dira Elite eta 23 Urtez Azpikoak). Iriste-ordenaren arabera sailkatuko dira, eta atzerapen-itzuliak 
metatuko zaizkie. 
 

B. MBko EUSKAL KOPA - XCM: Gizonen kategorian, denboren araberako Banakako Sailkapen - Scratch 
bakarra ezarriko da, eta batera agertuko dira gizonen kategoriako txirrindulariak (23 Urtez Azpikoak, Elite, 
Master 30 eta Master 40 edo gehiago). Kategoria bakoitzeko lehenengo txirrindularia izango da garailea, eta 
bigarrena, berriz, txapeldunordea, eta, horrela, ondoz ondo.  
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Kategoria bateko irabazlea iristen denetik kontrola itxi arte doan denbora gainditzen duten kategoria horretako 
txirrindulariak ez dira sailkatuko. 
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MENDI-BIZIKLETAKO EUSKAL KOPA:  JAITSIERA 
 

 
PROBEN GARAPENA 
26. artikulua.- MBko Euskal Kopa – Jaitsiera (DH) probetan txanda bakarreko moduz burutuko da Sailkapena, hots, 
lehenengo txanda (final aurrekoa) baten ondorioz bigarren txandaren (finala) Irteera Ordena eratuko da. 
 
Bakarrik bigarren txandan (finala) lortutako denborak balioko du amaierako Sailkapenerako. 
 
27. artikulua.- Araudi honen 10.1 artikuluan jasotako txirrindulari guztiek txanda bietan batera hartuko dute parte. 
 
Hala ere, sailkapen independenteak ezarriko dira, hau da, kategoria bakoitzeko bat. 
 
28. artikulua.- Txirrindulariak minutu erdiko (30 segundo) tartearekin irtengo dira. 
 
 Txirrindulariak ezingo du irteera hartu esleitutako irteera-ordua baino beranduago agertzen bada.  
 
Txanda bakoitzeko lehenengo txirrindulariari irteera eman ostean ibilbidean txirrindularirik balego, kanporatuak izan litezke. 
 
 
IRTEERA ORDENA  
29. artikulua.- Hau da kategoria bakoitzaren bi txandetako irteera-ordena: 1. Master 40-50-60, 2. Master 30, 3. 
Emakumeak, 4. Kadeteak, 5. Junior, 6. 23 urtez azpikoak eta 7. Elite. 
 
30. artikulua.- MBko Euskal Kopa - DH txapelketako urteko lehenengo probaren lehenengo txandan, kategoria 
bakoitzerako irteera-ordena inskripzioaren alderantzizko ordenan izango da. 
 
Gainerako probetan, kategoria bakoitzeko irteera-ordena MBko Euskal Kopa - DH txapelketako Sailkapen Orokorraren 
alderantzizkoa izango da.  
 
31. artikulua.- Bigarren txandan, kategoria bakoitzaren irteera-ordena lehenengo txandaren denboraren araberako 
sailkapenaren alderantzizkoa izango da.   
 
Lehenengo txandan denboren arteko berdinketarik balego, lehen irten den txirrindularia aurretik egongo da txanda horren 
sailkapenean. 
 
32. artikulua.- Edonola ere, epaimahai teknikoak araudi honetan ezarritako irteera-ordena aldatu ahal izango du, hala egoki 
baderitzo,. 
 
 
SEGURTASUNA 
33. artikulua.- Txirrindulari batek istripurik balu, hurrengo parte-hartzaileek arreta handiarekin ibili beharko dute. 
 
Antolakuntzaren segurtasun-langileek banderatxo gorriak jarriko dituzte istripu-seinale gisa, eta txirrindulariak berehalakoan 
gelditu beharko dira. 
   
Istripu-seinaleen ondorioz gelditu behar izan duten txirrindulariek irteera-zonara joan beharko dute lehenbailehen, eta 
irteera-epaileak eta kronometratzaileak irteera berria agindu arte itxaron. 
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EUSKADIKO MENDI-BIZIKLETA TXAPELKETAK (MB)  

- XCO, XCM, eta DH – 
 
 
XEDAPEN OROKORRAK 
34. artikulua.- Euskadiko MB Txapelketak (XCO, XCM eta DH), Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren (ETxF) 
jabetza esklusibokoak dira. 
 
35. 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. 
 
36. artikulua.- Kapitulu honetan jasotako xedapen bereziak salbu, lehiaketak Mendi-Bizikletako Euskal Kopa - XCO, XCM 
eta DH modalitateen araudien arabera arautuko dira. 
 
37. artikulua.- Kontrako xedapenik ezean, Euskadiko MB 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. 
 

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

                                       
EUSKADIKO BTT TXAPELKETEN BANAKETA 
38. artikulua Euskadiko MB Txapelketak modalitate eta kategoria hauetan banatzen dira: 
 
38.1. Olinpikoa (XCO) eta Jaitsiera (DH) 
 

 Gizonak: 
- Kadete: 15 edo 16 urteko txirrindulariak 
- Junior:  17 edo 18 urteko txirrindulariak 
- 23 urtez azpikoak: 19tik 22 urtetara bitarteko txirrindulariak, biak barne 
- Elite: ‘Elite’ kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 
- Master 30: “Master 30” kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 
- Master 40, 50 edo 60: “Master 40, 50 edo 60” kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 

 
 Emakumeak: 

- Open Scratch: 19 urte edo adin gehiagoko txirrindulariak 
- Open Gazteak: 15 edo 18 urteko txirrindulariak 

 
 Emakumeak DH: 

- Kategoria absolutua: 15 urte edo adin gehiagoko txirrindulariak 
 

38.2. Maratoia (XCM) 
 

 Gizonak: 
- 23 urtez azpikoak: 19tik 22 urtetara bitarteko txirrindulariak, biak barne 
- Elite: ‘Elite’ kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 
- Master 30: “Master 30” kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 
- Master 40, 50 edo 60: “Master 40, 50 edo 60” kategoriako lizentzia duten txirrindulariak 

 
 Emakumeak (kategoria absolutua): 19 urte edo adin gehiagoko txirrindulariak 
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PARTE HARTZEA 
39. artikulua.- Euskadiko MB Txapelketetan UCIn afiliatutako edozein federaziok emandako lizentzia duten 
txirrindulariek hartu ahal izango dute parte, baino horiek ez dute Euskadiko txapeldunaren titulurik eskuratzeko aukera. 
 
   
SAILKAPENAK 
40. artikulua.- Kategoria bakoitzean, proba arauzko denboran amaitzen duten txirrindulari guztien sailkapen bateratua 
egingo da. Horrela, Araudi honen 37. artikuluan  ezarritako baldintzak betetzen dituzten txirrindularien artean, lehenengo 
postuan sailkatzen dena Euskadiko MB Txapelketako irabazlea izango da dagokion kategorian. 
 
41. artikulua.- Euskadiko MB Txapelketak (XCO, XCM eta DH) puntuagarriak izan daitezke beren MBko Euskal 
Koparako. 
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AZKEN XEDAPENA 

 
 
Oro har, Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren (ETxF) Mendi-Bizikletako Egutegi ofizialean jasotako probetako 
bakoitzean parte hartzen duenak, eta bereziki Euskadiko Txapelketetan  eta Mendi-Bizikletako Euskal Kopa Zirkuito 
Olinpiko (XCO), Maratoia (XCM) eta Jaitsierakoan (DH) 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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I. ERANSKINA 
 
 
 
NAZIOARTEKO TXIRRINDULARITZA BATASUNAREN KIROL ZIKLISTAREN ARAUDIKO 
ZEHAPENEN ETA ZIGORREN TAULA EGOKITUA (XII. Titulua, Diziplina eta prozedurakoa) 
 
  
LASTERKETAKO EKINTZAK                                                                 ZEHAPENAK ETA ZIGORRAK 
1. Bizikleta 
1.1 Irteeran aurkeztea bizikleta ez ados batekin    Irteera-debekua 
 
1.2 Bizikleta ez ados erabilera lasterketan          Deskalifikazioa 
 
1.3 1.3.010 artikuluaren arabera, bizikleta ez ados erabilera  
lasterketan (iruzur teknologikoa)           Deskalifikazioa 
 
2. Jantziak, kaskoa eta osagarriak 
2.1 Irteeran aurkeztu jazkera ez ados batekin      Irteera-debekua  
 
2.2 Jazkera ez ados erabilera kasterketan          Deskalifikazioa 
 
2.3 Irteeran aurkeztea nahitaezko kaskorik gabe        Irteera-debekua 
 
2.5 Kaskoa kentzea lasterketan zehar      Deskalifikazioa 
 
2.6 Gaineko sistema teknologiko bat erabilera lasterketan         Deskalifikazioa  
         Laguntzailea: kanporatzea 
 
2.7 Irteeran aurkeztea kronometraje-gailurik gabe         Irteera-debekua 
 
3. Dortsala, sorbalda-zenbakia, koadro-plaka, ipini gabe, ikusezina,               Penalizazioa: 10 puntu 
ezagutezina, aldatua edo arauz-kanpo jarria                                                        
 
4. Ibilbidetik borondatez desbideratzea, ibilbide osoa bizikletaz     Deskalifikazioa eta 60 puntu 
 egin gabe sailkatzen saiatzea        
 
5. Ibilbidetik nahi gabe desbideratzea abantaila lortuz      Kanporatzea edo deskalifikazioa 
 
6. Antolatzaile edo Epailegoaren jarraibideak ez betetzea      Penalizazioa: 20 puntu 
         Laguntzailea: akreditazioa kentzea 
 
7. Helmuga-lerroa berriro zeharkatzea, lasterketaren noranzkoan,   Penalizazioa: 10 puntu 
dortsala edo transponder eramanez. 
 
8. Laguntza irregularra 
8.1 Anoa jasotzea Eremu Teknikoz kanpo      Deskalifikazioa 
 
8.2 Tekniko/Anoan Eremuan  korrika egiten duen laguntzailea   1. Ohartarazpena 
         2. Akreditazioa kentzea 
 
8.3 Aspertsio        1. Ohartarazpena 
         2. Penalizazioa: 20 puntu 
 
8.4 Laguntza mekaniko irregularra      1. Ohartarazpena 
         2. Penalizazioa: 25 puntu 
 
9. Eremu tekniko/anoara sartzeko ibilbidearen kontrako    Deskalifikazioa 
noranzkoan doan txirrindularia 
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10. Ezarritako Irteera Ordena errespetatzen ez duen txirrindularia            Penalizazioa: 15 puntu 
         
11. Interkomunikazio-sistema elektronikoaren erabilera   Irteera-debekua edo deskalifikazioa 
 
12. Doblatua izan ondoren lasterketan jarraitzea    Penalizazioa: 20 puntu 
 
14. Ez eraman plaka bizikletaren gainean azterketa egin den bitartean  Penalizazioa: 10 puntu 
 
15. Plaka aldatuta       Penalizazioa: 10 puntu 
 
18. Sprint irregularra        Desklasifikazioa edo daskalifikazioa 
         gertakariaren larritasunaren arabera 
 
19. Ibilbidean zehar inbaditzea edo zirkulatzea beste proba   Penalizazioa: 10 puntu 
lehiatzen ari den bitartean               
 
20. Xendraz baliatu       Desklasifikazioa edo daskalifikazioa 
         gertakariaren larritasunaren arabera 
 
21. Liderraren maillota ez janztea         Penalizazioa: 50 puntu 
 
22. Sari banaketako ekitaldian parte ez hartzea    Penalizazioa: 60 puntu 
 
23. Jazkera ez ados erabilera sari banaketako ekitaldian   Penalizazioa: 30 puntu 
 
24. Larderia, irainak edo mehatxuak, gizalegearen aurkako jokabidea        Penalizazioa: 15-60 puntu tarte 
         gertakariaren larritasunaren arabera 
         Laguntzailea: Akreditazioa kentzea 
 
25. Txirrindularien eta/edo beste lizentziadunen arteko erasoa      Deskalifikazioa eta 50 puntu 
         Laguntzailea: Akreditazioa kentzea 
 
28. Nahita oztopatzea, galarazteko edo beste txirrindulari baten      
progresioa eragozteko asmoz       Deskalifikazioa eta 15 puntu  
    
29. Kronometraje-gailua ez itzultzea lasterketa ondoren     Penalizazioa: 25 puntu 
            
 

o Puntuetako penalizazioak dagokion Mendi-Bizikletako Euskal Kopako Sailkapenean aplikatzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


