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BALDINTZEN PLEGUA ZIKLO-KROSEKO ANTOLATZAILEENTZAT 
- 33.6 Klasea eta Euskadiko Txapelketak - 

 
Eguneratua: 2022/09/01 

 
Euskadiko Txirrindularitza Federazioko (ETxF) Ziklo-Kros Egutegian bai bere izaeragatik eta bai 
partaidetzaren maila kualitatiboagatik eta kuantitatiboagatik barne hartzen diren 33.6 Klasea eta 
Euskadiko Txapelketak ospatzeko proben ezaugarri bereziak kontuan hartuta, proba horietako 
Antolatzaileek arreta berezia jarri beharko dute bereziki bere zirkuituen baldintzekin lotutako alderdi 
ezberdinetan. 
 
Baldintzen Plegu honek, Ziklo-Kros probetarako Nazioarteko Txirrindularitza Batasuneko (UCI) Araudiaren 
arabera, Antolatzaileentzat jarraitu beharreko irizpideen erreferentzia modura balio behar du. 
 
 
EGUTEGIA 
ETxFko ziklo-krosaren egutegia osatzen duten probak (33.6 eta Euskadiko Txapelketak) ETxFko Batzorde 
Teknikoak hautatuko ditu, Baldintzen Plegu hau betetzen duten eskabideak aztertu ondoren. 
 
Klub antolatzaileek ETxFren edo, hala badagokio, Nafarroako Txirrindularitza Federazioaren plataforma 
telematikoaren bidez aurkeztu beharko dituzte ETxFko Ziklo-kroseko lehiaketen egutegian sartzeko 
eskaerak, garaiz eta behar bezala, eta dagokion Lurralde Federazioaren balidazioa izan beharko dute. 
 
Proba bat egutegi horretan 33.6 motarekin inskribatu ahal izateko, bere Lehiaketa Programan gutxienez 
Kadete eta Junior kategorietarako probak izan beharko ditu, bai gizonenak zein emakumeenak ere. Proba 
horiek batera programatu ahal izango dira kategoria bakoitzean, karrera bakarrean, bi generoetarako; 
edo, aitzitik, proba erabat independenteetan eta gizonentzako edo emakumeentzako proba 
espezifikoetan. 
 
Justifikaziorik gabeko arrazoiengatik proba bat eteten bada, klubak hurrengo urteetan galduko du data 
eta kategoria horretarako lehentasun-eskubidea. 

2022/09/01 
 
DOKUMENTAZIOA – ZIRKUITUAREN LOKALIZAZIOA 
Lurralde-federazioak eskatutako dokumentazioaz gain, klub antolatzaileak zirkuituaren plano bat aurkeztu 
beharko du nahitaez ETxFko plataforma telematikoaren bidez, zirkuituaren kokapen zehatza eta honako 
kokapen hauek zehaztuta: 
 
- Bulego Iraunkorra: Inskripzio-gunea - idazkaritza 
- Irteera eta Helmuga 
- Asistentzia mekanikoaren postuak (Boxes) 
- Podiuma 
- Dutxak eta aldagelak 
- Parkina 
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Noizbehinka: 
- Oztopo artifizialak (zelaiak, bideak, hondarra…) 
- Dopinaren Aurkako Kontrolerako lokala 
- Mediku-Osasun Asistentzia postuak 

 
Era berean, zirkuituko sokaren luzeraz informatu beharko du. 
 
 
LASTERKETEN EGITARAUA 
Kadete eta Junior kategorietarako genero bietako txapelketetan, jarraian lehiatu beharko dira. Horietako 
lehenengoaren Irteera 10.00etan izango da, goizenez, eta azkena berriz 12.30etan, gehienez. 
 
Gizonezkoen eta emakumezkoen Kadete:    30' (*)(**) 
Gizonezkoen eta emakumezkoen Junior:   40' (***) 
 
Emakumezkoen Kadete (halakorik balego)   30' 
Emakumezkoen Junior (halakorik balego)   40' 
Emakumezkoen Junior/Open (halakorik balego)   45' 
Emakumezkoen Open (halakorik balego):   50' 
 
Gizonezkoen Open (halakorik balego)     60'  
 
Master 30, Master 40, eta Master 50/60 (halakorik balego):  40'  
Master 30 (halakorik balego):      40'  
Master 40, eta Master 50/60 (halakorik balego):   40' 
 
(*)  20'-ko iraupena ETxF-ko Ziklo-Kros Batzordeak esleitutako proba batzuetan. 
(**)  Kadete emakumezkoek Irteera gizonezkoek baino gutxienez 1' geroago hartuko dute. 
(***) Junior eta Open emakumezkoek Irteera gizonezkoek baino gutxienez 3' geroago hartuko dute. 
 Open emakumezkoek (eta Junior, baterako parte-hartze balego) Irteera gizonezkoek baino 
 gutxienez 5' lehenago hartuko dute. 
 
Hala ere, ezohiko zirkunstantzia objektiboak gertatuko balira, ETxF-ko Ziklo-Kros Batzordeak salbuespen 
modura baimendu ahal izango du txapelketen programazioa, hemen ezarritakoekiko ordu eta hurrenkera 
ezberdinen arabera. 
 
Junior, 23-Azpiko, Open eta Master kategorietako emakumezkoen baterako parte-hartzea 
Antolatzaile bakoitzaren aukera da era askean erabakitzea Junior eta Openeko txirrindulariek (23-Azpiko, 
Elite, Master 30, 40, 50 eta 60) erabat baterakoa izango den proba batean parte hartuko duten ala ez. Bi 
kategoriek elkarrekin parte hartzen badute, Antolatzaileak probaren dokumentazioan berariaz aipatu 
beharko du hala dela, eta, gainera, honako arauak bete beharko dira: 
 
- Bi kategoriek, hots Junior eta Openek, uneoro eta erabat partekatuko dituzte Irteera eta Helmuga, 

baita probaren iraupena ere. 
- Probaren iraupen zenbatetsia 45' izan beharko da. 
- Probaren Banakako Sailkapena absolutua izango da. Alegia, sailkapen bakarra izango da eta, bertan, 

sailkatutako lasterkari guztiak batera agertuko dira, haien lizentzian agertzen den kategoria edozein 
dela ere. 
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- Sarien Baremo absolutua. Alegia, Sarien Baremo bakarra, kategoriaren arabera ezberdindu gabe. 

Alabaina, 4. postutik aurrera sailkatutako Junior eta Sub-23 lizentziatutako lasterkari guztiek 15€-ko 
dieta eskuratuko dute; eta Master txirrindulariek ezingo dute inongo sari ekonomikorik jaso. 

- ETxF-ko Ziklo-Kros Sailkapenerako Puntuen Baremoa. Independentea emakumezkoen bi 
kategorientzat, hau da, Junior eta Openentzat. 

- Podiuma/Trofeoak. Podium absolutu bat. Gutxieneko gisa hartuta, garaile absolutuak joan beharko 
du. Gainera, era berean, Junior lizentziatutako lehenengo sailkatuak joan beharko du eta trofeoa 
eskuratuko du. Garaile absolutua Junior lizentziatua denean, trofeoa soilik garaile absolutuak 
eskuratuko du eta ez da Junior kategorian lehenengo sailkatuaren trofeoa emango. 

2022/09/01 
 
TXIRRINDULARIEN IZEN-EMATE PROZEDURA 
Proba bakoitzeko parte-hartzaileen izen-ematea klub antolatzaileen eskura jarritako ETxF aplikazio 
informatikoaren bidez gauzatuko da. 
 
Klub antolatzaileak ETxFko Arautegiaren araberako inskripzio-tasa bat kobratu ahal izango du, ETxFko 
aplikazioaren bidez kudeatuta. 
 
Inskripzioak kudeatzeko zerbitzuak jasotako tasen likidazioa klub antolatzaileak izendatutako banku-
kontura transferituz egingo da, proba egin eta hurrengo astean. 
 
Genero bietako Kadete eta Junior txirrindulariak probetako bere inskripzioagatik zenbateko bat 
ordaintzeko obligazio orotik salbuetsita egongo dira. 

2022/09/01 
 
SEINALEZTAPENA 
Informazio panelen bidez, seinaleztatu egin beharko dira ondorengo kokapenetan: 
 
- Bulego Iraunkorra 
- Irteera eta Dei Eremua 
- Txirrindulari doblatuentzako desbideratzea 
- Dutxak eta aldagelak 
- Parkina 
- Covid-19ren aurrean beharrezkoak diren sarbideak eta prebentzio-jarraibideak 

 
Noizbehinka: 
- Dopinaren Aurkako Kontrolerako Lokala  

 
Ikus dokumentu honen I. Eranskina. 
 
 
OSASUN ZERBITZUAK 
Medikua eta gutxienez anbulantzia bat zirkuituan ezarri beharko dira lehenengo proba hasi baino 
gutxienez ordu bete lehenago, entrenamenduak estaltzeko helburuarekin. 
 
Komenigarria da, gutxienez lau erizain zirkuituan presente egotea lehen sorospenak emateko prest. 
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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. 
 
 
BULEGO IRAUNKORRA 
Antolatzaileak Komisarioen Elkargoarentzat korronte elektrikoarekin hornitutako lokal bat jarriko du 
erabilgarri Helmuga Lerrotik ahalik eta hurbilen, zeinetan inskripzioak eta sailkapenak formalizatuko diren. 
 
Ikus dokumentu honen I. Eranskina. 
 
 
IBILBIDEA ETA OZTOPOAK 
- Partaideak biltzeko gunea (Dei Eremua) Irteera Lerroaren aurretik ezartzea aurreikusi behar da. 

Komenigarria da Dei Eremua eta Irteera Lerroa zirkuitutik kanpo ezartzea, zirkuituaren atal osagarria 
eratuz. 

- Irteera Lerroarekiko perpendikularrak izanik, lurrean trazatu behar dira, 75 cm-ko zabalerako eta 10 
m-ko luzerako 8 pasillo, irteeraren hurrenkera antolatzeko. Ikus dokumentu honen II. Eranskina. 

- Irteera tarteak gutxienez 150 m-ko luzera eta 6 m-ko zabalera izan behar ditu. Ahalik eta 
lerrozuzenena izan behar du, inolako jaitsierarik gabe. Azalera oso konpaktu baten gainean ezarriko 
da, ahal bada asfaltoan. 

- Irteera tartearen ondorengo lehenengo estugunea edo oztopoa ezin da bat-batekoa izan. Lasterkari 
multzoa erraz pasatzea ahalbidetu behar du. Lehenengo kurbaren angelua 90°-tik gorakoa izan behar 
da. 

- Ibilbidearen luzera minimoa 2,5 Km-koa izan behar da. Hori kontuan hartuta, bere % 90a bizikletaz 
zeharkatu ahal izango da. 

- Bere luzera osoan, zirkuituaren zabalera minimoa 3 m-koa izan beharko da.  
- Helmuga tartea lerro zuzena izan behar da, bere luzera minimoa 100 m-koa eta zabalera minimoa 4 

m-koa izatea zainduz. Lautadan edo igoeran ezarri beharko da. 
- Irteera- eta Helmuga-tarteetako hesiak bata besteari lotuta eta elkarren segidan jarri behar dira. Ez 

da zulorik egon behar hesi baten eta bestearen artean. Atexka bat instalatu ahal izango da, jendeari 
eta ofizialei pasatzen uzteko; baina gailu hori, nahitaez, Helmuga-lerroaren atzean kokatu beharko 
da. Debekatuta dago hesi arinak erabiltzea (adibidez, plastikozkoak) irteera-zatian. Hesiek haizearen, 
ikusleen pisuaren edo horien gainean eragindako beste edozein indarraren ondorioz ez erortzeko 
adinako pisua izan behar dute. 

- Erakunde antolatzaileak Helmuga-lerroaren ondorengo 50 metroetako (balaztatzeko eremua) 
sarbidea mugatu egingo du hesiak edo beste bitarteko batzuk erabiliz eta eremu horretan 
txirrindulariak eta probako 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. 

- Helmuga tartearen hasieran, edo Helmuga Lerroarekiko zentzuzko aurrerapenarekin, lasterkari 
bikoiztuentzako desbideratze bat aurreikusi beharko da. Desbideratze hori arazorik gabe identifikatu 
eta panel (kartel, gezi, etab.) baten bidez argi eta garbi seinaleztatu beharko da. 

- Irteera eta helmuga tarteak oztoporik gabe ezarriko dira. 
- Oztopotzat ulertzen da ibilbideko tarte oro, lasterkaria bere bizikletatik aldi baterako jaistera behartu 

ahal izango lukeena. 



 

5 
 

- Ibilbideak gehienez 6 oztopo artifizial barne hartu ahal ditu. Baimendutako oztopo artifizial bakarrak 
dira: plantxak, goranzko eskailerak eta hondarrezko banku artifizialak. 

- Oztopo baten luzera ezin da 80 m-tik gorakoa izan, ezta bere altuera 40 cm-tik gorakoa ere. Oztopo 
guztien luzeraren batura ezin da zirkuituko sokaren % 10etik gorakoa izan. 

- Hondar artifizialeko hondarrezko bankuen luzera gutxienez 40 m-koa eta gehienez 80 m-koa izan 
beharko da. Zabalera minimoa 6 m-koa izan behar da. Hondarrezko bankuak tarte zuzenetan ezarri 
behar dira. Hondarrezko bankuaren sarrera zein irteera zirkuituaren aurreko eta ondorengo tarteen 
arrasean ezarri behar dira. 

- Ibilbideak plantxen tarte bakarra izango du erabilgarri. Tarte hau bertikalki ezarritako bi plantxekin 
osatuko da eta plantxen arteko tartean gutxienez 4 m-ko distantzia minimoa eta 6 m-ko maximoa 
zainduko dira.  

- Plantxak sendoak, ez metalikoak eta ez ebakitzaileak izan behar dira. Gehienez 40 cm-ko altuera izan 
behar dute eta bere zabalera berriz, zirkuituak duenaren berdina. Ibilbidearen atal zuzenetan kokatu 
behar dira. Plantxa bien arteko tarte osoa oztopo artifizial bakarra bezala kontatzen da. 

- Plantxak -bat edo biak- kasu bakoitzean zuhaitzen enbor batekin edo birekin ordeztu ahal izango dira. 
Enbor bat erabiltzen bada, bere altuera maximoa 40 cm-koa izan beharko da. Edozein kasutan, 
plantxen ezaugarrietan aplikagarriak diren arau guztiak era berean zuhaitzen enborretan aplikatuko 
dira. 

- Beherantz doazen eskailerak debekatuta daude. 
- Kadete eta Junior kategorietan komenigarria da plantxen tarterik ez existitzea.  
- Gutxienez 2 pasagune aurreikusi behar dira, ikusleek zirkuitua zeharkatu ahal izan dezaten. 

Organizazioari dagokio ikusleek pasagune hauek zeharkatzeko modua arautzea eta kontrolatzea. 
- Zirkuitua zeharkatzen duten arku puzgarriak debekatuta daude. 
- Debekatuta dago ibilbidea mugatzeko elementu modura txarrantxa erabiltzea. Antolatzaileak 

elementu hori txirrindularien pasagunetik erabat urrun egotea zaindu beharko du, txirrindularien 
segurtasun fisikoa inolako arriskutan ez jartzea bermatuz. 

- Ibilbideko 180°-ko biraketak diseinatu eta babestu egin beharko dira, txirrindulariak biraketa ardatza 
eratzen duen pikotxean edo hesian eutsi ezin izateko moduan. 

 
 
ASISTENTZIA POSTUAK (BOXAK) 
- Zirkuituak Asistentzia Bikoitzeko Postu bat edo bi sinple izango ditu erabilgarri. 
- Asistentzia Postu bikoitza eremu batean instalatu beharko da zeinetan ibilbideko bi tarte euren 

artean behar adina hurbil ezartzea eta postua zeharkatzeko dagozkion pasaguneen arteko distantzia 
antzekoa izatea zainduko den. 

- Bi Asistentzia Postu sinple instalatzen badira, hauek zirkuituan zehar proportzionalki banatuta ezarri 
beharko dira. 

- Lerrozuzenak izan behar dira eta gutxienez 60 m-ko luzera izan behar dute. 
- Txirrindularien abiadura handia izango ez den tartetan ezarri behar dira, eta debekatuta dago asfalto, 

harri eta/edo jaitsiera eremuetan erabiltzea. Gainera, oztoporik gabe ezarriko dira. 
- Asistentzia postuan zehar pasilloen bereizketa bat sortu behar da, gutxienez zinten bidez, lasterketari 

dagokion ibilbidea eta materiala aldatzeko pasilloaren artean.  
- Materiala aldatzeko pasilloaren alboan, mekanikoentzat eta bere materialarentzat erreserbatutako 

eremu bat aurreikusiko da, 2 m-ko sakonera minimoa duena. 
- Zehazki seinaleztatuta eta mugatuta ezarriko dira, pasilloen bereizketaren hasieran eta amaieran 

ezarriko diren 2 bandera horien bidez. 
- Postuen luzera banatu eta mugatu egingo da hesiekin edo zinta elastikoekin, behar adinako boxen 

kopuruan, talde partaideentzat. Gutxienez, boxen eremuek euren artean 2,5 m-ko sakonera eta 4 m-
ko zabalera izango dute. 
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- Materiala garbitzeko presio-uraren hartunearekin hornitu beharko dira. Asistentzia Postu bikoitzaren 

kasuan, postu bien artean; bat sinplea denean, uraren hartunea, bertara iristeko zirkuitua 
zeharkatzera behartuko ez duen eremu hurbil batean ezarri beharko da. 

- Antolatzaileak postu bakoitzean peto batekin identifikatutako pertsona bat esleituko du. Bere 
barnean soilik lasterketako pertsonal ziurtatua aurkitzeaz arduratuko da, bestelako pertsonen sarrera 
debekatuz. 
 

Ikusi dokumentu honetako I, II eta III Eranskinak. 
 
 
KRONOMETRAJE ELEKTRONIKOAREN POSTUA 
- Helmuga Lerroaren (Helmuga) altuera berean ezarri beharko da. 
- Helmugaren ezkerrean edo eskuinean berdin ezarri ahal izango dira (txirrindularien iristea hobeto 

ikusteko eta aurreikusteko aukera ematen duen alboa lehenetsiko da). 
- Korronte elektrikoaren hartune edo mahuka batekin hornitu beharko da (220 volt.). 
- Erabilgarri jarritako eremua behar adina zabala izan beharko da ibilgailua aparkatzeko, kronometraje 

sistemaren teknikoak bere barruan lan egin dezan. 
 
 
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. 
 
 
TROFEOAK 
Antolatzaileak gutxienez trofeo bat aurreikusi beharko du kategoria partaide bakoitzeko lehenengo 
postuarentzat:  
 
Gizonezkoak eta Emakumezkoak: 
 
 1.a Emakumezko Open   1.a Gizonezko Kadete     
 1.a Gizonezko Open   1.a Gizonezko Master 30 
 1.a Emakumezko Junior   1.a Gizonezko Master 40 
 1.a Gizonezko Junior   1.a Gizonezko Master 50/60 
 1.a Emakumezko Kadete    
 
 
PROTOKOLO ZEREMONIA 
Lasterketaren Araudian, antolatzaileak protokolo-zeremoniaren(en) ordena kronologikoa zehaztu behar 
du kategorien arabera zehaztuta. 
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Klub antolatzaileak ikusleak pilatzea saihestuko du, espazioak mugatuz; eta megafoniaren bidez, ikusleen 
arteko gutxieneko 1,5 m-ko distantzia errespetatuko da, eta zutik egonez gero, nahitaezko maskara 
erabiltzea gomendatuko du. 
 
Ikus dokumentu honen I. eranskina. 
 
 
SARIEN BAREMOA 
Probaren dokumentazioan azaldu beharko da. 
 
Kadete 
Parte hartzeko pizgarriak - Dietak: 10 € Banakako Sailkapeneko lehen 20 postuetan agertzen diren 
txirrindularientzat, baldin eta irabazlearen itzuli kopuru bera bete badute. 
 
Junior 
Parte hartzeko pizgarriak - Dietak: 15 € Banakako Sailkapeneko lehen 20 postuetan agertzen diren 
txirrindularientzat, baldin eta irabazlearen itzuli kopuru bera bete badute. 
 
Open (eta Junior emakumeak batera parte hartzen badute) 
Sari absolutuen baremoa: 1. 120 €, 2. 100 €, 3. 90 € 
 
Parte hartzeko pizgarriak - Dietak: 15 € 23-A kategoriako txirrindulari bakoitzarentzat (eta Junior 
emakumezkoentzat, batera parte hartzen badute) 4. postutik aurrera agertzen bada Banakako 
Sailkapenean. 
 
Master 30, 40, 50/60 
Kategoria horietarako ez da diru-saririk egongo, inola ere ez. 
 
 
DOPINAREN AURKAKO KONTROLA 
Antolatzaileak Dopinaren Aurkako Kontrola egiteko lokal egokia aurreikusi beharko du. 
 
 
DUTXAK ETA ALDAGELAK 
Antolatzaileak txirrindulariarentzat -gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat independenteak eta 
bereizita- ur beroarekin hornitutako dutxekin hornitutako lokal bat jarri behar du eskuragarri. Instalazio 
hauek Helmuga Lerrotik gehienez bi kilometroko distantzia batean ezarri ahal izango dira. 
 
Antolatzaileak zirkunstantzia propioak (zirkuituaren kokapena eta ezaugarriak) aurreikusiko ditu, 
partaideen egokitzapen optimoari dagozkion zerbitzuak eta azpiegiturak eskaintzeko helburuarekin. 
 
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. 
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ETxF-KO ORDEZKARIA 
Antolatzailearen ardurari utzi gabe, ETxF erakundeak esleitutako Ordezkari Teknikoak probaren alderdi 
teknikoak ikuskatuko ditu. 
 
ETxF-ko Ziklo-Kros Batzordeak egokitzat jotzen badu, Ordezkariak ikuskatuko ditu -proba ospatzeko 
aurreikusitako datetan-, zirkuitua, Asistentzia Postuen kokapena, zerbitzuetara (Bulego Iraunkorra, 
dutxak, parkina, etab.) eta segurtasunera bideratutako instalazioak eta eginiko ikuskapenaren txosten bat 
elaboratuko du. 
 
Probaren egun berean, Ordezkariak –noizbehinka Lasterketako Komisarioen Elkargoko Presidentearekin 
elkarlanean- arestian aipatutako alderdien ikuskapen berri bati ekingo dio, eta txostenean jasotako 
gomendioak aplikatuak izan diren edo ez egiaztatuko du. Bestela, Ordezkariari dagokio zirkuituaren -edo 
instalazioen- behin-betiko bertsioa eta bere aldaketa erabakitzea. 
 
 
INSKRIPZIOAREN ARABERAKO KUOTAK  ETxF-ZIKLO-KROSEKO EGUTEGIAN 
Antolatzaileak ordaindu beharko ditu, diru-sarrera edo transferentzia dela medio, BANCO SANTANDER 
erakundeko 0030 3463 45 0001024271 zenbakidun banku kontuan ondorengo kopuruak, proba mota 
bakoitza kontuan hartuta:  
 
Euskadiko Probak   
1.33.5, 1.33.6 eta EUSKADIKO ZIKLO-KROS TXAPELKETAK 625 € (¹) 
 
Probak beste lurralde batzuetan   
1.33.5, 1.33.6 eta EUSKADIKO ZIKLO-KROS TXAPELKETAK 600 € (²) 
 
(¹) I. Oharra: Barne hartzen ditu Arbitraje Eskubideak eta Kronometraje Elektronikoaren Zerbitzua. Ez ditu 
barne hartzen sariak eta/edo dietak. 
(²) II. Oharra: Barne hartzen du Kronometraje Elektrikoaren Zerbitzua. Ez ditu barne hartzen Arbitraje 
Eskubideak, ezta sariak eta/edo dietak ere. 

2022/09/01 
 
EUSKADIKO TXAPELKETAK 
ETxF erakundeak bostehun (500,00) €-ko diru-laguntza eman du Euskadi CX-ko Txapelketak antolatzen 
dituzten ETxF-ko klub afiliatuentzat. 
 
Euskadiko Txapelketak antolatzen dituzten klubek, partaideak inskribatzeko kopuru ekonomiko baten 
ordainketa eskatzen dutenek, ez dute diru-laguntza hori jasotzeko eskubiderik izango. 
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- II. ERANSKINA - 
IRTEERA EREMUAREN EREDUA 

 

 
Legenda: Barriéres: Hesiak; Largueur: Zabalera; Longeur: Luzera; Couloirs largeur: Kaleen luzera; Zone soigneurs TV, 
photo, juste avant le départ: Asistentzia eremuak, TB, argazkia, Irteeraren unean; Zone reservée uniquement aux 
soigneurs, TV et photographes accrédités: Esklusiboki laguntzaileentzat, TB eta ziurtatutako argazkilarientzat 
erreserbatutako eremua; Zone d'Appel: Dei Eremua; Entrée athlètes: Lasterkarien sarbidea; *Responsables pour 
éviter que le public n'entre dans la zone départ/d'appel: *Ikusleria Irteera eta Dei Eremuetan sartzea eragozteko 
arduradunak. 
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- III. ERANSKINA - 
ASISTENTZIA BIKOITZEKO POSTUAREN EREDUA 

 

 
Legenda: 
Parcours: Ibilbidea 
Largueur: Zabalera 
Longeur: Luzera 
Profondeur: Sakonera 
Direction de course: Lasterketaren ibilbidea 
Ligne de dépannage: Materiala aldatzeko pasilloa 
Nettoyage haute pression: Presio-uraren hartunea  
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- IV. ERANSKINA - 

ASISTENTZIA-POSTU SINPLEAREN EREDUA 
 
 

 
 
Legenda: 
Parcours: Ibilbidea 
Largueur: Zabalera 
Longeur: Luzera 
Profondeur: Sakonera 
Direction de course: Lasterketaren ibilbidea 
Ligne de dépannage: Materiala aldatzeko pasilloa 
Nettoyage: Presio-uraren hartunea 

 


