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BALDINTZEN PLEGUA BTT PROBEN ANTOLATZAILEENTZAT: 
EUSKADIKO BTT OPEN TXAPELKETA 

EUSKADIKO BTT TXAPELKETAK 
 
 
 
 
 

2021.12.21 
SARRERA 
EUSKADIKO BTT OPEN eta EUSKADIKO BTT txapelketek ezaugarri bereziak dituzte, proben izaera eta parte-
hartze maila direla eta. Horregatik, proben antolatzaileek arreta berezia eman beharko diete zenbait gairi, eta batik bat 
logistikaren eta langileen azpiegiturarekin zerikusia dutenei, txapelketak ahalik eta modurik onenean garatzeko.  
 
Baldintzen Plegu hau idazterakoan, Espainiako Txirrindulari Errege Federazioaren eta Nazioarteko Txirrindularitza 
Batasunaren araubideak kontuan hartu dira. Dokumentu honen helburua da antolatzaileentzako eredu izatea, jarraitu 
beharreko irizpideei dagokienez. 
 
 
EUSKADIKO BTT OPEN TXAPELKETAREN EGUTEGIA  
Proba hauek osatzen dute: 
 
- OPEN DE EUSKADI BTT – XCO (Zirkuitu olinpikoa) 
- EUSKADIKO BTT OPEN – XCM (Maratoia) 
- EUSKADIKO BTT OPEN – DH (Jaitsiera) 
- EUSKADI BTT TXAPELKETAK – XCO, XCM eta DH 
 
Kontrakorik adierazi ezean, EUSKADIKO BTT OPEN EGUTEGIARI egindako erreferentziak EUSKADIKO BTT 
TXAPELKETEI ere aplikatzen zaizkie. Izan ere, azken horiek EUSKADIKO BTT OPEN egutegiaren parte dira, 
bakoitza dagokion modalitatean (XCO, XCM eta DH). 
 
 
ANTOLATZAILEAREN ERANTZUKIZUNAK ETA ESKUMEN EREMUAK 
- Antolatzailea da proba-antolakuntzaren erantzule osoa eta bakarra, eta Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren 

arauak bete beharko ditu, baita administrazioari, finantza-arloari eta zuzenbideari dagozkionak ere.  
- Antolatzaileak bere gain hartuko du probaren zuzendaritza nagusia. Antolakuntzaren zuzendaritzak ebatziko ditu 

antolakuntzarekin lotutako arazo materialak, indarrean dauden araudiak errespetatuz eta epaimahai teknikoari 
kontsulta egin ostean. 

- Euskadiko Txirrindularitza Federazioak eta probaren Epaimahai Teknikoak kirol-eskakizunak kontrolatzen dituzte 
soilik, eta, beraz, antolatzailea da antolakuntzaren eta instalazioen kalitatearen eta segurtasunaren erantzule bakarra. 

- Antolakuntza da erantzule bakarra, autoritateen, parte-hartzaileen, laguntzaileen, ofizialen eta ikusleen aurrean. 
 
 
PROBAN IZENA EMATEA 
Antolatzaileak, haren Lurralde Federazioaren bidez, Euskadiko Txirrindularitza Federazioari eskatuko dio proba 
dagokion modalitatearen EUSKADIKO BTT OPEN EGUTEGIAN sar dezan. 
 
EUSKADIKO BTT OPEN – XCO probek, antolatzaileek hala eskatzen badute, Espainiako Txirrindulari Errege 
Federazioaren egutegian sartuko dira, H kategoriarekin. 
 
Proba guztiak EAE osoan jaiegun den, larunbat edo igande batean gauzatuko dira. Egun berean EUSKADIKO BTT 
OPEN egutegian kategoria bereko beste proba bat badago, proba ez da onartua izango. 
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PROBAK IZAPIDETZEA – DOKUMENTAZIOA – IBILBIDEAREN KOKAPENA 
Antolatzaileek kirol-baimena eta gobernuaren baimena lortzeko izapideak gauzatu beharko dituzte heuren Lurralde 
Federazioaren bidez, proba egin baino hogeita hamar (30) egun lehenago gutxienez. 
 
Dokumentazioan, alderdi hauek xehetasunez adieraziko dira: 
 
- Lasterketen irteera-ordutegiak. 
- Ofizial entrenamendu-ordutegiak (izatekotan) 
- Izena emateko lekua. 
- Ibilbidearen planoa, honakoak zehaztuta: luzera kilometrotan, irteeraren eta helmugaren kokalekua, laguntza 

teknikorako eta anoa-hornidurarako zonak, etab. 
- Sarien zerrenda. 
- Txanponezko sarien zerrenda eta banaketa (izatekotan) 
 
Lurralde Federazioek exijitzen duten dokumentazioarekin batera, ibilbidearen planoa gaineratu beharko du non bere 
kokapen eta lokalizazio zehatz hauexek agertu behar direlarik:   
 
- Bulego iraunkorra: izenemate tokia – Idazkaritza 
- Irteera eta Helmuga 
- Laguntza mekanikorako postuak (Boxak) 
- Podiuma 
- Dutxak eta aldagelak 
- Talde, ofizial zein epailentzako erreserbaturiko aparkalekua 
 
         Balizko: 
- Dopin-aurkako gela 
- Mediku-osasun zerbitzuak 
- Publikorako aparkalekua 

 
 
PUBLIZITATEA ETA BABESLEAK 
Antolatzaileak 10 metroko hesia utziko du helmuga-marraren aurretik eta atzetik, Euskadiko Txirrindularitza 
Federazioaren publizitate-konpromisoetarako. 
 
Euskal Kirol Federazioak eskubidea du ibilbidean zehar egoki deritzon euskarriak eta kokapenak aukeratzeko,  
EUSKADIKO BTT OPEN txapelketetako babesleen publizitatea erakuste aldera. 
 
Proba bakoitzeko antolatzaileek konpromisoa hartzen dute Euskal Kirol Federazioaren eta EUSKADIKO BTT OPEN 
txapelketetako babesleen logotipoak lehentasunezko leku batean sartzeko, probaren hedapenetarako eta publizitaterako 
euskarri inprimatu guztietan (prentsa, kartelak, muralak, esku-programak…). 
 
Akordio horien hausten baditu, probak sortutako gastuak ordaindu beharko ditu. 

 
Zirkuitua zeharkatzen duten arku puzgarriak debekatuta daude, baldin eta egitura solido jasankor bat ez eduki. 
 
 
PROBEN IRAUPENA ETA DISTANTZIAK 
EUSKADIKO BTT OPEN – XCO txapelketan: 

 
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                      45’                 651-670 GRISA 
 

Olinpiko (XCO) modalitateko proba guztiak 4 km eta 6 km arteko zirkuituan egingo dira.                    
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EUSKADIKO BTT OPEN – XCM probetan, 60 kilometroko distantziak egingo dira gutxienez. Ibilbidea seinaleztatuta 
egongo da: 10 kilometro bakoitzean kartelak jarriko dira, zenbat distantzia geratzen den adierazteko. Proba zirkuitu bat 
bada, 20 kilometroko luzera izango du gutxienez. 
 
Kasu horretan, antolatzaileak bi ibilgailu izango ditu, Epaimahai Teknikoa eramateko. 
 
Probak 3 ordu iraungo ditu gutxienez. 
 
LASTERKETA HERRIKOIA egiten denean, proba ofiziala baino 5 minutu beranduago hasiko da. 
 
Antolatzaileek gauzatuko dute LASTERKETA HERRIKOIAREN inskripzioa. Ezinbestekoa da parte-hartzaileak 
FEDERATUTA EGOTEA EDO EGUNEKO ASEGURUA KONTRATATZEA. 
 
Antolatzaileak emango dizkie zenbakiak edo plakak LASTERKETA HERRIKOIAREN parte-hartzaileei. Proba 
ofizialaren parte-hartzaileei emandako zenbakiez eta plakez bestelako formatua izango dute. 
 
EUSKADIKO BTT OPEN – DH txapelketen ibilbideak 1,5 kilometroko luzera izango du gutxienez, eta 3,5 
kilometrokoa gehienez. 
 
 
BULEGO IRAUNKORRA 
Irteera/Helmuga zonen alboan, antolatzaileak lokal edo toki estalia jarri beharko du, korronte elektrikoko hartunearekin 
eta administrazio-lanak egiteko espazio nahikoarekin: izen-emateak, lizentzia-kontrolak, zenbakiak eta plakak ematea, 
sailkapenak eta emaitzak argitaratzea, etab. 
 
Ikus dokumentu honen I. eranskina. 
 
IZENA EMATEA, PLAKAK, ZENBAKIAK ETA BIZIKLETAK MARKATZEA 
Proba guztietan, parte-hartzaileen izen-ematearen berrespen epea proba hasi baino 45 minutu lehenago amaituko da. 
 
Parte-hartzaileek Euskadiko Txirrindularitza Federazioak emandako zenbakiak eta plakak erabil ditzakete soilik. 
 
Ikus dokumentu honen I. eranskina. 
 
IRTEERA ZONA 
Cross-Country (XCO eta XCM) 
- Gutxienez 6 metroko zabalera izango du, eta 100 metro hartuko ditu behintzat, irteera-marratik hasita. 
- Eremu lauan egongo da, edo aldapan, 500 metroko distantzia hartuta. 
- Irteera-marra baino 30 metro lehenago, txirrindulariei deitzeko zona egongo da. 
- Hesiak jarri behar dira, irteera-marraren aurreko eta osteko 50 metroetan gutxienez. 
- Irteera-zonatik gertu, beroketak egiteko zona bat edukitzea komeni da. 
 
Jaitsiera (DH) 
- Komenigarria da irteera-arrapalak 2 metroko zabalera eta malda handia izatea. Irteeraren hurrengo 30 metroetan, 

babesak jarri behar dira. 
- Irteeraren aurreko zona babestuta egon behar da, eta handia izan. Nahikoa lekua eduki behar du, hiru txirrindulari edo 

gehiago irteera hartzeko zain edukitzeko eta irteera-epaileak eta kronometratzaileek beren lana egin ahal izateko. 
- Era berean, auto bat aparkatzeko lekua izan behar du, irteera- eta helmuga-komisarioek elkarrekin komunikatzeko 

sistemaren korronte-hartunea (12,8 volt) bertan konektatu ahal izateko. 
 
 
IRISTE ZONA  
- Cross-Country (XCO eta XCM) modalitatean, HELMUGA eremu lauan edo aldapan egongo da. 
- Cross-Country (XCO eta XCM) modalitatean, iriste-zonak gutxienez 4 metroko zabalera izango du, eta Jaitsiera 

(DH) modalitatean, aldiz, 2 metrokoa.  
- Erabat hesituta egongo da, eta galgatze-zona bat izango du, iriste-zonaren aurreko eta osteko 50 metroak hartuko 

dituena. 
- Helmuga-marrak 5 zentimetroko zabalera edukiko du, eta zoruarekin kontrastea egiten duen kolore batekoa izango da. 

Zorura ondo itsatsita egongo da, eta helmugaren zabalera osoa hartuko du. 
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- Helmuga dioen pankarta helmuga-marraren gainean jarriko da, eta lurraren gainetik arrazoizko altuera batera egongo 

da, ibilgailuak arazorik gabe igarotzeko eta txirrindulariak urrutitik ikusteko moduan. Pankarta jartzea ezinezkoa bada, 
lauki zuri-beltzak dituzten bi banderatxorekin markatuko da helmuga-marra. Bandera horiek marraren albo banatan 
jarriko dira. 

- Jaitsiera (DH) modalitatean, helmuga-marrarekin paraleloan instalazio bat egongo da, helmuga-epaileak, 
kronometratzaileak eta komisario laguntzaileak bertan lan egin dezaten. Eguraldi txarretik babestuta egongo da, eta 
mahaiez eta aulkiz hornituta.  

- Halaber, instalazio horrek ibilgailu bat aparkatzeko nahikoa leku izan behar du, lasterketa-komisarioek elkarrekin 
komunikatzeko sistemaren korronte-hartunea bertan konektatu ahal izateko.  

- Jaitsiera (DH) modalitatean, antolatzaileak parte-hartzaile guztiak irteera-zonara modu azkarrean eta etengabean eraman 
ahal izateko garraio nahikoak izango ditu. 
 

Ikus dokumentu honen I. eranskina. 
 
LAGUNTZA TEKNIKORAKO ETA ANOA HORNIDURARAKO ZONAK (XCO eta XCM) 
- Argi eta garbi identifikatu eta seinaleztatuko dira, hasiera eta amaiera markatzen duten oholak erabilita. 

Publikoarengatik bereizita egongo dira, hesi baten bidez, eta antolakuntzako langileek kontrolatuko dute bertarako 
sarrera. 

- Eremu lauan edo maldan egongo dira, txirrindulariak neurrizko abiadurara doazen leku batean.  Horietako bat 
helmugako zonaren edo zuzenaren ostean egongo da. Bestea tarteko puntu batean egongo da, laguntza-teknikariak 
erraz iristeko moduko leku batean. 

- Zabalera nahikoa izan beharko dute, txirrindulariak istripuak sortzeko arriskurik gabe igaro daitezen bertatik. 
- Antolatzailearen erantzukizuna da zona horiek lasterketa ostean garbitzea. 
- Probaren araudiarekin batera, antolatzaileak ibilbidearen planoa erantsiko du, eta bertan, anoa-hornidurarako eta 

laguntza teknikorako zonak behar bezala adierazita agertuko dira. 
- EUSKADIKO BTT OPEN - XCO probetetan, anoa-hornidurarako eta laguntza teknikorako bi zona egon behar dira 

gutxienez, edo zona bikoitz bat. 
- EUSKADIKO BTT OPEN - XCM probetetan, hiru zona egon behar dira gutxienez, anoa-hornidurarako eta 

laguntza teknikorako.   
- Materiala garbitzeko presio-uraren hartunearekin hornitu beharko dira. 
 
Ikus dokumentu honen I. eranskina. 
 
MEDIKUNTZA ZERBITZUAK ETA OSASUN ARRETA 
- EUSKADIKO BTT OPEN TXAPELKETAREN EGUTEGIKO proba guztietan, antolatzaileak izendatutako 

SENDAGILE batek emango du medikuntza-zerbitzua. 
- Antolakuntzak gutxienez anbulantzia bat eduki beharko du ibilbidetik gertu, norbait osasun-zentro batera premiaz 

eramateko, hala behar balitz.  Komenigarria da bi anbulantzia edukitzea. 
- Zonak dituen ezaugarriengatik bertan istripuak egon daitezkeela aurreikusten bada, egokiena da medikuntza- 

eta/edo osasun-arretarako bertan kokatzea. 
- Jaitsiera (DH) modalitateko entrenamendu ofizialetan zein lasterketetan, antolatzaileak bermatu behar du saio guztietan 

medikuntza-zerbitzua dagoela eta arreta ematen duela (EUD eta anbulantzia, behintzat). 
- Erakunde antolatzailea osasun arloko profesional baten gidaritzapean arituko da, edo horrelakorik ezean, zeregin 

horretarako berariaz izendatutako pertsona baten gidaritzapean, eta hori arduratuko da Covid-19aren aurkako 
neurriak zuzen betetzeaz. 

 
Ikus dokumentu honen I. eranskina. 
 
BIDEETAKO ORDEN ETA SEGURTASUN ZERBITZUA 
- Cross-Country (XCO eta XCM) modalitatean, ibilbidea argi seinaleztatuta egongo da, geziz eta xingolaz osatutako 

sistema baten bidez. Seinaleen bidez, jarraitu beharreko bidea, norabide-aldaketak eta gune arriskutsuak markatuko 
dira. Bidegurutzeetara iritsi baino 10 metro lehenago gezi bat jarriko da, eta beste bat bidegurutzea igaro eta 10 
metrora, norabidea egokia dela egiaztatzeko. X zeinua erabiliko da norabide okerra adierazteko, ondo ikusteko 
moduko leku batean.  

- Antolatzaileak lasterketari hasiera eta amaiera (erratz-motorra/bizikleta) emateko motorrak edo bizikletak jarriko 
ditu.  

- Babes-hesiak jarri beharko dira probaren irteeran eta helmugan. 
- Antolakuntzako kideek ibilbideko bidegurutzeak eta gune arriskutsuak estali eta seinaleztatuko dituzte. 
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- Bidegurutzeetan eta gune arriskutsuetan dauden antolakuntza-langileek jantzi ikusgai homologatuak eraman 
beharko dituzte. 

- Segurtasun Zerbitzuan jarduten duten antolakuntza-langileek seinale egokiak eduki beharko dituzte, hala nola 
banderatxo horiak. 

- Probaz kanpoko ibilgailuei eta pertsonei bidea moztuko diete, lasterketari amaiera ematen dion motorra/bizikleta 
igaro arte.  

- Autoritateen edo gaitutako antolakuntza-langileen ardura da probaren kontrola eta ordena mantentzea, parte-
hartzaileei eta bide publikoetako (errepideak, kaleak…) beste erabiltzaileei dagokionez. Era berean, antolakuntza-
langileek autoritate-agenteen irizpideak beteko dituzte. 

- Ertzaintzaren (edo udaltzaingoaren) argibideak jarraituko dituzte, probaren baimen- eta segurtasun-baldintzei 
dagokienez. Baimenean jasotako baldintzetako bat betetzen ez bada, Ertzaintzak (edo udaltzaingoak) bertan behera 
utziko du proba, eta dagokion espediente zigortzailea abiarazi. 

 
 
LASTERKETA IREKITZEA ETA IXTEA 
- Antolatzaileak gutxienez bi laguntza-motor aurreikusiko ditu. Probak martxan izan bitartean, motorretako bat 

aurretik joango da, lasterketaren bidea irekiz, eta bestea atzetik, lasterketari amaiera emanez. 
- Komenigarria da biak helmuga-zonarekin irratiz komunikatuta egotea, txapelketak iraun bitartean ibilbidean egon 

daitekeen edozein intzidentziaren berri emateko.  
- Antolatzaileak konpromisoa hartzen du zirkuituan segurtasuna mantentzeko proba amaitu arte, parte-hartzaileei 

ahalik eta segurtasun-baldintzarik handienak bermatuta.   
 
 
DUTXAK 
Antolatzaileak instalazio egokitu bat izan beharko du, parte-hartzaileek dutxa hartu ahal izateko. 
 
Ikus dokumentu honen I. eranskina. 
 
DOPINAREN AURKAKO KONTROLA 
Antolatzaileak dopinaren aurkako kontrola egiteko toki egokia eta prestatua izan beharko du. 
 
 
APARKALEKUA 
Antolatzaileak gune erreserbatu bat gaitu eta antolatuko du helmuga-zonatik gertu, parte-hartzaileen taldeentzako 
ibilgailuak, ibilgailu ofizialak eta lasterketa-komisarioen ibilgailuak aparkatzeko. 
 
 
ENTRENAMENDU OFIZIALAK – JAITSIERA (DH) 
- Antolatzaileak proba-dokumentazioan zehaztu beharko du entrenamendu ofizialik aurreikusita duen.  
- Antolatzaileak ez du erantzukizunik entrenamenduen eta lasterketa ofizialen orduetatik kanpo proba-ibilbidean 

gertatzen diren intzidentzien gainean.   
 
 
JARDUTEKO PROTOKOLOA ISTRIPU LARRIETAN – JAITSIERA (DH) 
- Antolatzaileak segurtasun-langile nahikoak jarri behar ditu bereziki arriskutsuak diren ibilbide-zonetan. 
- Langileek komunikazio zuzena izan behar dute irteera-epailearekin, irrati edo telefono (mugikor) bidez. 
- Istripu larriren bat gertatzen bada eta horren ondorioz bidea ibilgaitz badago, honela jardungo dira: 
 

Lehenik: banderatxo gorrien eta txilibituen bidez, gunera hurbiltzen diren gainerako txirrindulariei gelditzeko 
abisua emango diete (egoera larriagoak saihesteko). 

 
Bigarrenik: irrati edo telefono bidez, irteera-epaileari lehenbailehen jakinaraziko diote gainerako txirrindularien 
irteera kautelaz eten behar duela. 

 
- Edonola ere, proba hasi aurretik, erabat komenigarria da antolatzaileak eta epaimahai teknikoak istripuetan jarduteko 

modua eta irizpideak adostea. 
 

 
 
 
 



 

 6

 
GARAIKURRAK 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak emango ditu Amaierako Sailkapen Orokorreko garaikurrak. 
 
Euskadiko BTT OPEN – XCO 
Orokorrean, antolatzaileak gutxienez sari hauek aurreikusi beharko ditu kategoria bakoitzean: 
 

- Emakumeak: 
 Open Gazteak Emakumeen proban 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 
 Open Scratch Emakumeen proban 1., 2. eta 3. sailkatutakoak 

 
- 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 

 
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 

 
(*) OPEN kategoriako 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.  
 
Euskadiko BTT OPEN – DH 
Antolakuntzak zehaztuko du. 
 
 
PROBA BAKOITZEKO SARIAK 
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. 
 
 
PROBEN INSKRIPZIO KUOTAK ETxF-REN EGUTEGIETAN 
Proba-motaren arabera, antolakuntzak zenbateko hauek ordaindu beharko dizkio Euskadiko Txirrindularitza 
Federazioari, BANCO SANTANDER erakundearen 0030 3463 45 0001024271 kontu-zenbakira dirua sartuz edo 
transferentzia eginez: 
 

Proba-mota EUSKADI NAFARROA 

EUSKADIKO BTT OPEN – XCO     300 € (¹) --- (²) 

EUSKADIKO BTT OPEN – XCM  300 € (¹) --- (²) 

EUSKADIKO BTT OPEN – DH  300 € (¹) --- (²) 

EUSKADI BTT TXAPELKETAK - XCO - XCM - DH 300 € (¹) --- (²) 
 

(¹) Oharra I: Arbitrajea barne hartzen du. Ez ditu dieta edota saririk barne hartzen. 

(²) Oharra II: Ez du arbitrajea barne hartzen; ezta ere dieta edota saririk. 
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EUSKADIKO TXAPELKETAK 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak bostehun euroko (500,00 €) diru-laguntza emango die Federaziora kidetutako 
klubei, Euskadiko Txapelketak antolatzeagatik. 
 
Euskadiko Txapelketak antolatzen dituzten klubek inskribatzeko diru-kopuru bat eskatzen badiete txirrindulariei, ezingo 
dute diru-laguntzarik jaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8

I.go ERANSKINA 
 

EUSKADIKO BTT OPENETAN ETA ETxF-ren EUSKADIKO BTT TXAPELKETETARAKO PREBENTZIO-
NEURRIEN PROTOKOLOA COVID-19aren AURREAN  

 
 

2021.12.24 
 
Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaritzak Osasun Sailarekin eta Osasun Publikoaren 
zuzendaritzarekin kontsultatu ondoren egindako COVID-19aren osasun-zaintzako egoeran egon daitezkeen kirol-
lehiaketak egiteko gogoetak agirian jasotako eskakizunak beteaz eta agiri horretako oinarriak kontuan izanda, eta 
Osasun Sailaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduaren arabera, non adierazten den aipatutako Aginduaren eranskinean 
aurreikusitako neurriak osatu egin ditzaketela jarduera-sektore bakoitzera egokitutako berariazko planek, 
antolakuntzako protokoloek eta jarduera-sektore bakoitzera egokitutako gidek, eskudun administrazioek onartu 
badituzte, Euskadiko Txirrindularitza Elkartea - Federación Vasca de Ciclismok (ETxF) agiri hau egin eta etengabe 
eguneratzen du  eskudun agintarien jarraibideak eta zuzentarauak betetzeko unean-unean, egokitzeko eta beste neurri 
batzuekin osatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan ETxFko txapelketen eta Euskadiko lehiaketen BTT (Mendiko 
bizikleta) arloko ezaugarriak eta berezitasunak kontuan izanda. 
 
Ondorioz,  
 
 Lehiaketak egiteko baimena udal agintariei dagokie, eta beste erakundeei ere beharrezko baimenak eskatuko zaizkie 

hala behar izanez gero, esaterako, Trafikoari… 
 

 Erakunde antolatzaileek eskudun erakundeei lehiaketaren garapeneko protokolo bat eman beharko diete, higiene eta 
urruntze neurri guztiak betetzen direla eta agintariek ezarritako gainerako arau guztiak ere betetzen direla bermatzeko. 

 
 Erakunde antolatzaileek irizpide hauek bete beharko dituzte:  
 

 Erakunde antolatzaileak osasun eta osasun-segurtasun arloko beharrezko prebentzio-neurri guztiak hartuko 
beharko ditu. 

 Erakunde antolatzaileak ziurtatu egin beharko du garbitasun, desinfekzio eta aireztatze neurri egokiak hartzen 
direla, erabilitako lokalen, instalazioen edo guneen ezaugarrien eta erabilera-intentsitatearen arabera. 

 Erakunde antolatzaileak erabilitako guneak mugatu egin beharko ditu, gehieneko edukierak eta gune 
bakoitzean egon daitekeen gehieneko pertsona kopurua ere bai. Hori dela eta, informatzeko seinaleak 
aurreikusi behar ditu prebentzio-neurriei eta pertsonen arteko distantziari buruz (kartelak, markak lurrean eta 
guneetan...) eta megafonia bidez prebentzioko mezuak eman behar ditu. 

 Pertsonen artean 1,5 m-ko distantzia mantenduko da eta maskara erabili beharko da beti barrualdeetan. 
Kanpoaldean, maskara nahitaez erabili beharko da pertsonen arteko 1,5 m-ko gutxieneko distantzia 
mantendu ezin denean. 

 Lehiaketako egunean erakunde antolatzaileak arreta berezia eskaini beharko die lehiaketa aurreko eta 
ondorengo fase guztietan segurtasun- eta osasun-neurri guztiei (kirolariak lehiaketako udalerrira iristean, 
publikoaren eta pilaketen kontrola, kirolarien arteko distantziak, etab.). 

 Erakunde antolatzailea osasun arloko profesional baten gidaritzapean arituko da, edo horrelakorik ezean, 
zeregin horretarako berariaz izendatutako pertsona baten gidaritzapean, eta hori arduratuko da neurriak zuzen 
betetzeaz. 

 Ezingo da jarduera ludiko edo komertzial paralelorik antolatu. 
 Nekez garbitu eta desinfektatu daitezkeen objektuak partekatzea ekidingo da. 

 
 Kontingentzia-plana: 

 
 Covid-19aren sintomarik ohikoenetakoren bat (sukarra, hotzikara, eztula, aire-falta sentsazioa, usaimena eta 

dastamena txikitu, eztarriko mina, muskuluetako mina, buruko mina, ahultasuna, beherakoa edo botalarria) 
duen oro bere etxean egon beharko da eta osasun-zerbitzuari jakinarazi beharko dio ahalik eta lasterren.  
Era berean, etxean beste batekin edo batzuekin bizi bada, harreman oro ekidin beharko du eta, ahal dela, 
gela batean egongo da bera bakarrik osasun-zerbitzuaren jarraibideak jaso arte. 
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 Covid-19arekin bat datorren sintomatologia hautemanez gero kirol-probaren ondorioz, zeregin horretarako 
izendatutako osasun-arloko pertsonak edo berariaz izendatuak Osakidetzara igorriko du kasua, osasun 
publikoko protokoloak ezartzeko. 

 Kirolariren batek edo talde teknikoko norbaitek COVID-19 gaixotasuna duela jakinez gero edo gaixotasun 
horren sintomak izanez gero edo baieztatutako kasu batekin harreman estua izanez gero, berehala 
jakinaraziko die osasun-agintariei Osakidetzak ezarritako bideak erabiliz eta une oro haren jarraibideak 
jarraituz. 

 
 Irteeran eta Helmugan txirrindularien eta teknikarien pilaketak saihesteko neurriak: 
 
 Proba bakoitzean gehienez ere 200 txirrindularik hartuko dute parte. 
 Kirolariek ez dute maskararik eraman beharko beroketak egitean eta lehiatzean ere ez. 
 Erakunde antolatzaileak osasun arloko profesional bat izango du, edo horrelakorik ezean, zeregin 

horretarako berariaz izendatutako pertsona bat, partaideek baldintza hauek betetzen dituztela bermatzeko:  
 
 Txirrindulariak Irteerako zonara maskara behar bezala jarrita joango dira eta ez dute kenduko Irteerako 

Epaileak baimendu arte, irteera neutralizatua hasi baino segundo batzuk lehenago. 
 Baimena emandakoan, txirrindulari bakoitzak bere maskara gordeko du; ezingo da lurrera bota edo 

hirugarren pertsona bati eman. 
 Helmugan erakunde antolatzaileak Helmugako Lerroaren ondorengo 50 metroetako (balaztatzeko 

eremua) sarbidea mugatu egingo du hesiak edo beste bitarteko batzuk erabiliz eta eremu horretan 
txirrindulariak eta probako langile ofizialak baino ez dira egongo. Dena dela, pertsona hauek ahalik eta 
denbora laburrena egongo dira zona horretan, pilaketak saihestuko dituzte eta eremua berehala hustuko 
dute. 

 Txirrindulariek izan ezik, gainerako guztiek maskara erabili beharko dute. Txirrindulariek maskara 
erabili beharko dute zona husten duten une beretik eta ahalik eta lasterren hustuko da zona. 

 
 Ikusleentzako neurriak: 
 
 Lasterketa igaroko den gunea edo ibilbidea aurrez mugatu behar da, gehienez ere 100 lagun egon daitezke 

gune edo tarte bakoitzean, pertsona batetik bestera 1,5 metroko distantzia mantendu behar da eta maskara 
erabili beharko da beti.  
Lasterketa irekiko duen ibilgailuak megafonia izango duenez, ibilbideko errepide bazterrean egongo den 
jendeari megafonia bidez gogorarazi beharko zaio 1,5 metroko distantzia gordetzeko eta maskara 
erabiltzeko. 

 Erakunde antolatzaileak informatzeko seinaleak aurreikusi behar ditu prebentzio-neurriei eta pertsonen 
arteko distantziari buruz (kartelak, markak lurrean eta guneetan...) eta megafonia bidez prebentzioko 
mezuak eman behar ditu, ikusleek errespetatu ditzaten. 

 Erakunde antolatzailea izango da Irteeran eta Helmugan eta Protokolozko Zeremonian (horrelako ekitaldi 
publikorik balego) pilaketak ekiditearen arduraduna, zona horietarako sarrera eta irteera ordenatuta egingo 
dela ziurtatuko du beti, pertsonen artean ezarritako distantzia fisikoa mantenduko da eta maskarak erabiliko 
dira. 

 Ez da jendearentzako harmailarik muntatuko.  
 Taberna jarriko den instalazioetan sektore honetarako indarrean diren murrizketa eta segurtasun-neurri 

guztiak mantenduko dira. 
 

 Espazio itxiak: Bulego iraunkorra/Izen-emateen kontrola 
 
 Izen-emateen kontrola dagoen tokian Epaimahai Teknikoko burua, Epaimahaiko idazkaria eta taldeko kirol 

zuzendari bat baino ezingo dira egon; gainerako zuzendariak lokaletik kanpo egon beharko dira, 
elkarrengandik 1,5 metroko distantziara eta maskararekin nahitaez barrualdeetan. Kanpoaldean, maskara 
nahitaez erabili beharko da pertsonen arteko 1,5 m-ko gutxieneko distantzia mantendu ezin denean. 
Taldeek eta txirrindulariek posta elektronikoz formalizatu behar dituzte izen-emateak; ETxF-ra bidali behar 
da mezua, proba hasi baino gutxienez 48 ordu lehenago. 

 Taldeek eta txirrindulariek posta elektronikoz formalizatu behar dituzte izen-emateak; ETxF-ra bidali behar 
da mezua, proba hasi baino gutxienez 48 ordu lehenago. 

 Erakunde antolatzaileak zorrotz garbitu eta desinfektatu beharko du espazio osoa Bulego Iraunkorra ireki 
aurretik eta okupatuta dagoen bitartean. 
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 Bulego Iraunkorra behar bezala egokituta egongo da partaideek izena eman ahal izateko, dortsalak 
banatzeko... edo beharrezko gainerako zereginak egiteko inolako pilaketarik gabe eta pertsonen artean 1,5 
metroko distantzia mantenduz eta maskara erabiliz. 

 Erakunde antolatzaileak Bulego Iraunkorrerako sarreran eta barruan jarriko ditu higiene eta desinfekzioko 
elementu guztiak, hala nola xaboi hidroalkoholikoa, desinfektatzeko produktuak, eskuak lehortzeko 
papera... eta nahitaezko prebentzio-neurrien berri emango du. 

 Erakunde antolatzailea arduratuko da espazioa behar bezala aireztatzeaz.Erakunde antolatzailearen ardura 
izango da kartelen eta beharrezko seinaleen bidez pertsonen artean 1,5 metroko distantzia gorde behar dela 
ohartaraztea, maskara barrualdeetan eta kanpoaldean erabiltzea nahitaezkoa dela ohartaraztea eta 
gainerako informazio erabilgarria ematea ere bai. 

 Antolakuntza - Epaimahaia - Kirol zuzendari arteko bilera antolatuz gero, beharrezko distantziarekin 
jarriko dira aulkiak eta inoiz ez da lokalaren edukieraren %60 baino gehiago beteko. 

 Gainerako kontu guztietan, erakunde antolatzaileak kontuan izan eta bete egin beharko ditu Bulego 
Iraunkorra dagoen establezimendu, lokal edo guneetarako eskudun agintariek emandako arau guztiak. 
 

 Ibilgailu jarraitzaileen aparkalekua 
 

 Erakunde antolatzaileak antolakuntzako ibilgailuentzat, ofizialentzat eta taldekoentzat jarriko duen 
aparkalekua behar bezain zabala izan behar da, pertsonen pilaketarik egon ez dadin eta pertsonen artean 1,5 
metroko distantzia gorde dadin une oro. 

 
 Podiuma: Protokolozko zeremonia 

 
 Protokolozko zeremonia ateak itxita egitea gomendatzen da, saritutako txirrindularia(k) eta laguntzaile bat 

baino ez dira sartuko, osasun neurriak kontrolatzeko erakunde antolatzaileak izendatutako pertsona eta saria 
emango duenaz gain. Maskara nahitaez erabili beharko da barrualdeetan. Kanpoaldean, maskara nahitaez 
erabili beharko da pertsonen arteko 1,5 m-ko gutxieneko distantzia mantendu ezin denean. 

 Protokolozko zeremonia ez bada ateak itxita egin behar, antolatzaileak arduratuko dira jende pilaketak 
ekiditeaz, guneak mugatuko dituzte eta gune bakoitzeko gehieneko jende kopurua ere bai eta megafonia 
bidez adieraziko da pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko distantzia gorde behar dela eta maskara 
erabiltzea nahitaezkoa dela zutik badaude. 

 Podiuma behar bezala egokituta egon beharko da, sariak eta maillotak eman ahal izateko, pertsonen arteko 
harreman fisikoa ekidingo da, gutxienez 1,5 metroko distantzia mantenduko da (baita podiumeko kaxen 
artean ere, egonez gero). 

 Erakunde antolatzaileak zorrotz garbitu eta desinfektatu beharko du espazio osoa protokolozko 
zeremoniaren aurretik. 

 Erakunde antolatzaileak podiumaren sarreran -edo gertuko inguruan- jarriko ditu higiene eta desinfekzioko 
elementu guztiak, hala nola xaboi hidroalkoholikoa, desinfektatzeko produktuak, eskuak lehortzeko 
papera... 

 
 Sinaduren kontrola: Ez da egongo. 

 
 Ez da sinaduren kontrola egiteko baimenik emango. 

 
 Auto neutroetatik egiten den hornidura: 

 
 Hermetikoki prezintatutako plastikozko botilatxoak baino ez dira baimenduko. 

 
 Dutxak eta aldagelak: 

 
 Aldagelak eta dutxa-guneak erabil daitezke, gehieneko edukieraren % 100eko okupazioarekin. Halaber, 

baimenduta egongo da dutxak erabiltzea, baldin eta dutxak banaka erabiltzen badira edo pertsonen arteko 2 
m-ko distantzia mantentzen bada. 

 Maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da etengabe, dutxa hartzeko unean izan ezik, eta une oro 
errespetatuko da erabiltzaileen arteko segurtasun-distantzia. 

 Aldagelak etengabe aireztatu beharko dira erabiltzen diren bitartean eta, gainera, ireki aurretik eta itxi 
ondoren. Aireztapena mekanikoa bada, kanpoko airearen sarrera maximizatu beharko da eta airea 
birzirkulatzea saihestu. 

 
 


