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TRIALEKO ARAUDIA 
 

EUSKADIKO TRIAL TXAPELKETAK 
 

2022/12/17 
XEDAPEN OROKORRAK 
1. artikulua.- Euskadiko Txirrindularitza Federazioak (ETxF) Euskadiko Trial Txapelketak antolatu eta arautzen ditu 
Araudi  honen bidez. 
 
2. artikulua.- Araudi honen aplikazio-eremuak Euskadiko Trial Txapelketetan era bestera 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.- 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. 
 
4. artikulua.- Araudi honetan jasotako xedapen partikularrak izan ezik, Euskadiko Trial Txapelketak, Espainiako 
Txirrindularitza Federazioaren (RFEC) Araudi Teknikoetan eta Nazioarteko Txirrindularitza Batasunaren (UCI) 
Txirrindularitza Kirolaren Araudian xedatutakoaren analogiaz arautuko dira osagarri gisa. 
 
5. artikulua.- Epaimahai Teknikoak, lehen instantzian, eta ETxF-ek, 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. 
 
 
EUSKADIKO TRIAL TXAPELKETEN BANAKETA 
6. artikulua.- Kontrako xedapenik ezean, Euskadiko Trial Txapelketak ETxF-k emandako lizentzia eta espainiar  
nazionalitatea duten txirrindularientzat erreserbatuta daude. 
 

Kadete eta Junior mailakoak (17 eta 18 urte): 
Espainiako nazionalitaterik ez duten eta ETxFen lizentzia duten bi generoetako txirrindulariek ere izango dute 
Euskadiko txapeldun izateko aukera. 

 
7. artikulua.- Trial Txapelketak honela banatzen dira kategoriaka: 
 
Gizonak eta emakumeak: 

 Kadeteak: 15 edo 16 urteko txirrindulariak. 
 Juniorrak: 17 edo 18 urteko txirrindulariak. 
 Elitea: 19 urte edo gehiagoko txirrindulariak, lizentzietan 23 urtez azpikoen edo elitekoen kategoria dutenak. 

 
Kategoriaren batean parte hartzen duten txirrindulari txapeldungai kopurua hirutik beherakoa bada, txirrindulari horiek 
adinaren arabera goragoko hurrengo kategoriarekin lehiatuko dira. Emakumeen kasuan, adin beragatik legokiekeen 
kategoria maskulinoarekin. 
 
Txirrindulari horiek, hartzen dituen kategoriaren baldintza berberetan, Euskadiko txapeldun tituluak, sariak eta/edo 
trofeoak eskuratzeko aukera izango dute, harrera-kategoria horretan duten sailkapenaren arabera. 
 
Txirrindulari horiek Euskadiko txapeldun-tituluak eta harrera-kategoria horretan sailkatzeagatik lortzen diren trofeoak 
eskuratzeko aukera izango dute hartzen dituen kategoriaren baldintza berberetan. 

 
Adibidea: Elite Mailako Txapelketan parte hartu behar duen eta proban garaile suertatzen den Kadete mailako 
txirrindulari batek Euskadiko Txapeldun - Elite titulua lortuko du; Kadete Mailako titulua eman gabe geratuko da 
kasu horretan. 
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8. artikulua.- ETxF-eko Trial Batzordeak ahalmena izango du adinagatik edo generoagatik dagokien beste kategoria 
batean parte hartzea eskatzen duten txirrindulariei salbuespenezko baimenak emateko. 
 
Eskaerak arrazoituta egon beharko du (adibidez: nazioartean garrantzi berezia duten hurrengo lehiaketetarako 
prestakuntza gisa). 
 
 
PARTE-HARTZEA 
9. artikulua.- Euskadiko Trial Txapelketetan, UCIko edozein federaziok emandako lizentzia indarrean duten 
txirrindulari guztiek hartu ahal izango dute parte. Hala ere, txirrindulari horiek ez dute aukerarik izango Euskadiko 
txapeldun izateko. 
 
UCIn afiliatutako edozein federaziok emandako lizentzia duten txirrindulariek hartu ahal izango dute parte, baino 
horiek ez dute Errepideko Euskadiko txapeldunaren titulurik eskuratzeko aukera. 
 
 
IZENA EMATEKO PROZEDURA 
10. artikulua.- Klub antolatzaileak ezarriko du, ETxFekin koordinatuta. 
 
 
SAILKAPENAK 
11. artikulua.- Kategoria bakoitzean, proba arauzko denboran amaitzen duten txirrindulari guztien sailkapen bateratua 
egingo da. Horrela, Araudi honen 6. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten txirrindularien artean, lehenengo 
postuan sailkatzen dena Euskadiko Trial Txapelketako irabazlea izango da dagokion kategorian. 
 
 
ORDEZKARI TEKNIKOA 
12. artikulua.- ETxF-eko Trial Batzordeak izendatu ahal izango du kirol- eta teknika-araudia une oro betearazteko 
eskumena izango duen ordezkari teknikoa, bai eta probaren segurtasunerako eta funtzionamendu egokirako egokitzat 
jotzen dituen aldaketak ere, epaile arbitroarekin lankidetzan eta ados jarrita. 
 
 
PENALIZAZIO-BAREMOA 
13. artikulua.- RFEC-ren Erregelamendu Teknikoetako – Eranskin Partikularretako – VII. Tituluko – Trial – 
Penalizazioen Koadroa – I. Eranskina aplikatuko da. 
 
 
AZKEN XEDAPENA 
Oro har, Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren (ETxF) Trial 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. 
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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. 
 
 


