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BALDINTZEN PLEGUA, EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA 
FEDERAZIOKO ERREPIDE EGUTEGIKO PROBA 

ANTOLATZAILEENTZAT 

 
 

2022.04.20 
SARRERA 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioko Errepide Egutegian jasotako probek ezaugarri bereziak dituzte, beren 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 honek  osatu egiten ditu Euskadiko Txirrindularitza Federazioan indarrean dagoen Errepideko Proben 
Araudia eta Espainiako Txirrindulari Errege Federazioaren, Nazioarteko Txirrindularitza Batasunaren, Eusko 
Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren Araudiak. 

 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak probetatik kanpo utz ditzake agiri honetan jasotako aginduak betetzen ez 
dituzten antolatzaileak.  
 
 
ANTOLATZAILEAREN ERANTZUKIZUNAK ETA ESKUMEN EREMUAK 
Antolakuntzak Euskadiko Txirrindularitza Federazioari probaren gaineko datu hauek emango dizkio, Ibilbide-orrian 
(erantsitako eredua): 
 

Antolakuntza-arduradunaren izena 
Harremanetarako MUGIKOR zenbakia 
FAX zenbakia 
POSTA ELEKTRONIKOAREN helbidea 
Izen-emateak egiteko toki zehatza 

 
Antolatzailea da proba-antolakuntzaren erantzule osoa eta bakarra, autoritateen, parte-hartzaileen, laguntzaile ofizialen 
eta ikusleen aurrean, 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 
antolakuntzaren arazo materialak, indarrean dauden araudiak errespetatuz eta epaimahai teknikoari kontsulta egin 
ostean.  
 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak, Lurralde Federazioek eta probaren Epaimahai Teknikoak kirol-eskakizunak 
kontrolatzen dituzte soilik, eta, beraz, antolatzailea da antolakuntzaren eta instalazioen kalitatearen eta segurtasunaren 
erantzule bakarra.  
 
Proba antolatzen duen kirol-taldeari dagokion Lurralde Federazioak Euskadiko Txirrindularitza Federaziora dokumentu 
hauek bidaliko ditu:  Araudia, Ibilbide-orria eta Seinaleztatze-txostena. Azken horretan, jasota geratuko da izena 
emateko gaitutako toki zehatza eta antolatzaileen eta antolamendu-arduradunen izenak eta haien telefono-zenbakiak. 
 
Ezin daitezke aurreikusitako ibilbidea, data eta ordutegiak inolaz ere aldatu, ezinbesteko arrazoiengatik Trafikoko 
Lurralde Bulegoak, Udaltzaingoak edo Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak hala baimentzen ez badu. Aldaketa horien 
berri emango zaio Euskadiko Txirrindularitza Federazioari, lehenbailehen. 
 
 
IBILBIDEA ETA SEINALEAK 
Ibilbidean zehar, gune edo tarte arriskutsuak seinaleztatu beharko dira.  

 
Seinaleak kokatzean, probaz kanpoko zirkulazioari nahasterik ez zaiola eragiten zaindu behar da, eta azkeneko parte-
hartzailea igarotzen denean kendu beharko dira. 
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Probaren azkeneko kilometroa banderatxo gorri batekin seinalatu beharko da. Haren ostean, eta helmuga-marra igaro 
eta arrazoizko tarte batean, ez da inolako pankartarik jarriko. 

 
Helmuga-marra 4 zentimetroko zabalera duen marra beltza izango da, 34 zentimetroko zabalera duten bi marra zuriren 
artean kokatuta. Horrelakorik ezean, helmuga-marra 5 zentimetroko zabalera duen marra zuria izango da, zoladurari 
ondo itsatsita egongo da, eta galtzadaren zabalera osoa hartuko du. 

 
Helmuga/Meta 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. Irizpide bera jarraituko da bigarren mailako sailkapenetarako esprintak dituzten guneetan 
(tarteko helmugak, esprint bereziak, mendigain puntuagarriak...). 
 
Era berdinean, bitarteko esprint hauetan pankartaren ordez jarri daitezke kartel – edo banderatxo - bana errepidearen 
albo bakoitzean. Kartelek nahiko altuera eduki beharko dute nabari eta ikusgai azaltzeko txirrindulari eta lasterketa 
barneko ibilgailuentzako. 
 
Debekatuta daude ibilbidea zeharkatzen duten arku puzgarriak. 
 
Komenigarria da antolatzaileak helmuga-marraren aurretik derrigorrezko desbideratze bat jar dezan ibilgailu guztientzat 
(motorrak barne): antolakuntzakoak, talde-autoak, prentsa eta gonbidatuak. Desbideratzeak helmuga-marraren atzeko 
gunera eramango ditu ibilgailu guztiak. 
 
Antolatzaileek kendu beharko dituzte probako seinaleak. 
 
 
BIDEETAKO ORDEN ETA SEGURTASUN ZERBITZUA 
Antolatzaileak lasterketari hasiera eta amaiera (erratz-autoa) emateko ibilgailuak jarriko ditu. 

 
Babes-hesiak jarri beharko dira probaren irteeran eta helmugan. 

 
Antolakuntzako kideek ibilbideko bidegurutzeak eta gune arriskutsuak estali eta seinaleztatuko dituzte. 

 
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 bidea moztuko diete, lasterketari amaiera ematen dion ibilgailua igaro arte (bandera berdea). 

 
Autoritateen edo gaitutako antolakuntza-langileen ardura da probaren kontrola eta ordena mantentzea, parte-hartzaileei 
eta bideko beste erabiltzaileei dagokionez. Era berean, antolakuntza-langileek autoritate-agenteen irizpideak beteko 
dituzte. 

 
Ertzaintzaren (edota Polizia Foralaren edo Guardia Zibilaren) jarraibideak bete beharko dira, probaren baimenari eta 
segurtasun-baldintzeei dagokionez. Baimenean jasotako baldintzetako bat betetzen ez bada, Ertzaintzak (edota Polizia 
Foralak edo Guardia Zibilak) bertan behera utziko du proba, eta dagokion espediente zigortzailea abiarazi. 
 
 
AZPIEGITURAK / 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. 
 
Bertan, antolakuntzaren arduradun batek egon beharko du, hasieratik amaierara arte. 
 
Euskadiko txapelketa guztietan, Euskadiko Txirrindularitza Federazioak  txirrindularien eta autoen zenbakiak banatuko 
ditu. 
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Antolatzailearen erantzukizuna izango dira probako ibilgailu guztien identifikazio-kartelak. 
 
 
MEDIKUNTZA ZERBITZUAK ETA OSASUN ARRETA 
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. 
 
Antolakuntzak Osasun Zerbitzuak bertan daudela eta arreta ematen dutela bermatuko du. 

 
Antolakuntzak aurreikusi beharko du mediku bat egongo dela, proban arreta emateko.  

 
Antolakuntzak auto bat eta gidaria jarri behar ditu medikuaren esanetara. 

 
Medikuaren autoa Epaimahai Teknikoko lehendakariaren ibilgailuaren atzetik joango da, edo Epaimahai Teknikoak 
adierazitako tokian. 

 
Antolakuntzak gutxienez anbulantzia bat eduki beharko du errepidean, norbait osasun-zentro batera premiaz eramateko, 
hala behar balitz.  Komenigarria da errepidean bi anbulantzia egotea. Halaber, lasterketa-eremutik gertu dagoen 
anbulantzia-egoitza baten telefono-zenbakia eduki beharko du. 
 
 
EPAIMAHAI TEKNIKOAREN IBILGAILUAK 
Antolakuntzak lau (4) auto —bost (5)  Nafarroako Foru Erkidegoan— jarri beharko ditu Epaimahai Teknikoaren 
esanetara, bakoitza dagokion gidariarekin. Lehendakari eta Euskaldun txapelketetan aldiz, hiru (3) -lau (4) Nafarroako 
Foru Erkidegoan-. Komenigarria da autoetako batek gutxienez estali gabeko sabaia izatea.  

 
Euskal Autonomia Erkidegoan lehiatuko diren probetan, antolakuntzak motorra (1) eta gidaria eman beharko dizkio 
Epaimahai Teknikoari. (I. eranskina) 

2022.02.11 
 
AUTO NEUTROAK 
Antolakuntzak gutxienez auto neutro bat izan beharko du errepidean. Komenigarria da bigarren auto neutro bat egon 
dadin, lehenengoari laguntzeko. 

 
Auto neutroetan antolakuntzak izendatutako gidaria eta mekanikariak joango dira. Bidaiariek Epaimahai Teknikoaren 
jarraibideak beteko dituzte une oro. 

 
Antolakuntzak bermatu behar du gidariak eta mekanikariek esperientzia dutela dagokien funtzioetan. 

 
Antolakuntzak ziurtatuko du auto neutroek ordezko piezak eta txirrindularien anoa-hornidurarako ura daramatzatela. 

 
 
DOPINAREN AURKAKO KONTROLA 
Edozein probatan egin daiteke, eta ez da beharrezkoa aldez aurretik ohartaraztea. Horretarako, ANTOLATZAILE 
GUZTIEK Nazioarteko Txirrindularitza Batasunaren Araudia betetzen duen lokal bat eduki beharko dute, dopinaren 
aurkako kontrola egiteko.  
 
 
INFORMAZIOA LASTERKETAN ZEHAR 
Proba guztietan, informazioa ITZULIKO IRRATIAREN bidez emango da, 151.700 MHz frekuentzian. 

 
Antolatzaileak izendatuko du itzuliko irratiaren esataria.  
 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak hornituko ditu Epaimahai Teknikoaren komunikazio-ekipoak eta ITZULIKO 
IRRATIAREN igorpen-ekipoak. 
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DUTXAK 
Proba bakoitzaren antolakuntzak lokal bat jarri beharko du txirrindularien eskura, ur berodun dutxekin.  

 
Instalazio horiek helmuga-zonatik gertu egon beharko dute. 
 
 
APARKALEKUA 
Antolakuntzak taldeetako autoak eta auto ofizialak aparkatzeko gune bat ezarri beharko du. 
 
Irteera- eta helmuga-zonetatik gertu egon beharko du. 

 
 
PUBLIZITATEA ETA BABESLEAK 
Proba bakoitzeko antolatzaileek konpromisoa hartzen dute ETxF-ren logotipoa lehentasunezko leku batean sartuko 
dutela, probaren hedapenetarako eta publizitaterako euskarri inprimatu guztietan (prentsa, kartelak, muralak, esku-
programak…). 

 
ETxF-k eskubidea du egoki deritzon euskarriak eta kokapenak aukeratzeko, bere babesleen publizitatea erakuste aldera. 

 
Proba bakoitzeko antolatzaileek konpromisoa hartzen dute publizitate hori erakusteko guneak hornitzeko. 

 
 
PROBEN INSKRIZIO KUOTAK ETxF-REN ERREPIDE EGUTEGIAN 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak hilero banatuko ditu, talde eta/edo txirrindulari parte-hartzaileek lortutako 
sariak. 

 
Proba-motaren arabera, antolakuntzak BANCO SANTANDER erakundearen ES58 0030 3463 45 0001024271 kontu-
zenbakian ordainduko zenbateko hauek, dirua sartuz edo transferentzia eginez: 
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Euskadiko probetan    

LEHENDAKARI TXAPELKETA 2265 € (¹)  

EUSKALDUN TXAPELKETA 2265 € (¹)  

EUSKAL-HERRIA TXAPELKETA 900 € (⁵)  

GAZTETXOAK TXAPELKETA 650 € (⁵)  

EMAKUMEEN EUSKALDUN TXAPELKETA 450 € (⁷)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Elite eta 23 Azpiko gizonak 2250 € (⁵)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Junior gizonak 900 € (⁵)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Kadete gizonak 650 € (⁵)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Emakumeak 450 € (⁷)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA eta E.I. Master 450 € (²)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. Elite gizonak 450 € (²)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. 23 Azpiko gizonak 900 € (¹)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. Junior gizonak 600 € (¹)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. Emakumeak 450 € (²)  

EPAILERAKO MOTORRA (AUKERAKOA) 80  €  

    

Nafarroako probetan    

LEHENDAKARI TXAPELKETA 1965 € (³) 

EUSKALDUN TXAPELKETA 1965 € (³) 

EUSKAL-HERRIA TXAPELKETA 650 € (³) 

GAZTETXOAK TXAPELKETA 400 € (³) 

EMAKUMEEN EUSKALDUN TXAPELKETA 150 € (⁴) 

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Elite eta 23 Azpiko gizonak 1950 € (³)   

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Junior gizonak 650 € (³)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Kadete gizonak 400 € (³)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA Emakumeak 150 € (⁴)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - ERREPIDEA eta E.I. Master 150 € (³)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. Elite gizonak 150 € (³)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. 23 Azpiko gizonak 600 € (³)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. Junior gizonak 350 € (³)  

EUSKADIKO TXAPELKETAK - E.I. Emakumeak 150 € (⁴)  
 

(¹) Oharra I: Dieta edota sariak barne hartzen ditu, eta baita ere arbitrajea. Ez du epailerako motorra  barne hartzen. 

(²) Oharra II: Arbitrajea barne hartzen du. Ez ditu dieta edota saririk barne hartzen; ezta ere epailerako motorra. 

(³) Oharra III: Dieta edota sariak barne hartzen ditu. Ez du arbitrajea barne hartzen. 

(⁴) Oharra IV: Ez ditu dieta edota saririk barne hartzen; ezta ere arbitrajea. 

(⁵) Oharra V: Dieta edota sariak barne hartzen ditu, baita ere arbitrajea eta Kronometraje Elektronikoaren Zerbitzua. 
Ez du epailerako motorra  barne hartzen. 
(⁶) Oharra VI: Dieta edota sariak barne hartzen ditu, eta baita ere Kronometraje Elektronikoaren Zerbitzua. Ez du 
arbitrajea barne hartzen. 
(⁷) Oharra VII: Ez ditu dieta edota saririk barne hartzen. Arbitrajea eta Kronometraje Elektronikoaren Zerbitzua barne 
hartzen ditu. Ez du epailerakomotorra barne hartzen. 
 
Emakumeen Euskaldun Txapelketan eta Euskadiko Txapelketetan, antolakuntzak zuzenean ordainduko dizkie sariak eta 
dietak taldeei (edo txirrindulariei), proba egiten den egun berean. 

2021.12.20 
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EUSKALDUN ETA LEHENDAKARI TXAPELKETAK 
Proba bakoitzaren antolatzaileek sariak eta/edo dietak ordain diezazkiekete Euskadiko eta Nafarroako Federaziokoak ez 
diren txirrindulariei eta/edo taldeei. Kasu horretan, antolakuntzak ordainketa horien berri eman beharko dio Euskadiko 
Txirrindularitza Federazioari.  

 
Antolakuntzak Euskadiko Txirrindulari Federazioari jakinarazten ez badio —fax, posta elektroniko edo telefono 
bidez— beste erkidego edo nazio batzuetako federazioetako kide diren txirrindulariei eta/edo ekipoei ordainketak egin 
zaizkiela, Euskadiko Txirrindulari Federazioak probako sarien eta dieten zenbatekoa osorik itzultzeko eskatuko dio. 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioak ez du inolaz ere ordaindutako aldea bere gain hartuko.  
 
Parte hartzeko pizgarriak eta dietak: 
Probari dagokion txapelketaren arabera, antolatzaile bakoitzak 600 € sartuko ditu txapelketaren funtsean. 
Denboraldiaren amaieran, txapelketa bakoitzaren funtsa honela birbanatuko da: 
 

1. Funtsaren amaierako zenbatekoaren % 60 proba puntuagarrien % 90ean 6 txirrindularirekin edo gehiagorekin 
parte hartu duten araudi  honen 29.A.2. artikuluan aipatuetako taldeen artean berdinbanatuko da. 

2. Funtsaren amaierako zenbatekoaren % 40 proba puntuagarrien % 80an 6 txirrindularirekin edo gehiagorekin 
parte hartu duten araudi  honen 29.A.2. artikuluan aipatuetako taldeen artean berdinbanatuko da. 

 
Funtsaren bakoitzaren zenbatekoa Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren gordailuan geratuko da. 

2021.12.20 
 

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. 
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I.go ERANSKINA 
 

ETxF-ko EUSKADIKO TXAPELKETA ETA LEHIAKETETAKO ERREPIDEKO TXIRRINDULARITZA-
LEHIAKETETAN COVID-19AREN ONDORIOZ HARTUKO DIREN PREBENTZIO-NEURRIEN 

PROTOKOLOA 
 

2022.04.20 
 
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 Errepide 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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: 
 
 Erakunde antolatzaileak osasun arloko profesional bat izango du, edo horrelakorik ezean, zeregin 

horretarako berariaz izendatutako pertsona bat, partaideek baldintza hauek betetzen dituztela bermatzeko:  
 
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.  
 
Maskara erabiltzea gomendagarria izango da pertsonen arteko 1,5 m-ko gutxieneko distantzia mantendu 
ezin denean. 

 
 Ikusleentzako neurriak: 
 
 Publikoari megafonia bidez gogorarazi beharko zaio 1,5 metroko distantzia gordetzeko eta maskara 

erabiltzeko pilaketak ematekotan. 
 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 ekiditearen 
arduraduna, zona horietarako sarrera eta irteera ordenatuta egingo dela ziurtatuko du beti, pertsonen artean 
ezarritako distantzia fisikoa mantenduko asmoz. 

 
 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. Maskararen erabilera komenigarria da barnealdeetan. 

 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. 

 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. Maskararen erabilera komenigarria da barnealdeetan. 

 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 erabiltzea komenigarria dela 
ohartaraztea eta gainerako informazio erabilgarria ematea ere bai. 

 Antolakuntza - Epaimahaia - Kirol zuzendari arteko bilera antolatuz gero, beharrezko distantziarekin 
jarriko dira aulkiak. 

 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. 
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 Podiuma: Protokolozko zeremonia 

 
 Protokolozko zeremonia dela eta, antolatzailea arduratuko da jende pilaketak ekiditeaz, guneak mugatuko 

ditu 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 komenigarria dela pilaketak 
badaude. 

 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... 

 
 Auto neutroetatik egiten den hornidura: 

 
 Hermetikoki prezintatutako plastikozko botilatxoak baino ez dira baimenduko. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 
 
Lasterketa-titulua:     

 

 Klub antolatzailea:      

 Antolakuntzaren telefono-zenbakia: 
Fax-
zenbakia:  

 Mugikor-zenbakia:      

 
Antolakuntzaren e-
maila:     

 

 Txapelketa-eguna: Ordua:   
 Kategoria:      
 Proba-mota:    
 Txapelketa-lekua:    

 
Izena emateko tokia: 
    

IBILBIDE ORRIA  
       

         HERRIA 
INTZIDENTZIA 

Erref. KM ORDUTEGIA LAGUNTZAILEAK   

Errepidea Lasterketa     

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

 


