
 
 

      

 



 

 
Arau orokorrak 

 
 
IZEN EMATEAK 
 

 Ikastetxeak edo klubetako kide diren pilota eskolek eman ahalko dute 
izena. 

 Modalitateak honakoak izango dira: esku pilota, paleta, zesta punta, 
frontenisa eta trinketea. 

 Lehiaketa bikoteka edota banaka burutuko da, hurrengo mailetan: 
            

Eskuz Benjaminak,Kimuak,Haur Maila eta Kadeteak. 
  

Paleta Benjaminak,Kimuak,Haur Maila eta Kadeteak. 
  

Zesta punta Benjaminak,Kimuak,Haur Maila eta Kadeteak. 
  

Frontenis Benjaminak,Kimuak,Haur Maila eta Kadeteak. 
  

Trinkete Benjaminak,Kimuak,Haur Maila eta Kadeteak. 
  

 

 

 Modalitate eta maila bakoitzean jarraian adierazten diren lehiaketa maila 
edo txapelketetan jokatu ahalko da: 

 
ESKUZ: 

“R” TXAPELKETA: Haur Maila 
 “A” TXAPELKETA: Benjaminak, Kimuak eta Kadeteak. 
 “B” TXAPELKETA: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 “D” TXAPELKETA Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 “E” TXAPELKETA: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 “H” TXAPELKETA: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 “Emakumezkoen” TXAPELKETA: Benjaminak, Kimuak, Haur maila 

eta Kadeteak. 
 

PALETA:   
 “Larrua” TXAPELKETA: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta 

Kadeteak. 
“Goma” eta “Presio Gabeko Pilota” Txapelketak: Benjaminak, 

Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 

 
 



 
ZESTA PUNTA: 

 “A” Txapelketa: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 “D - Hastapen”Txapelketa: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta 
Kadeteak. 

      
FRONTENIS:   

Txapelketa: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 

    
TRINKETE: 

Txapelketa: Benjaminak, Kimuak, Haur maila eta Kadeteak. 
 

 
*Eskola kirolean parte hartzen duen pilotari bakoitzaren aurrerapen egokia 
lortzeko helburuarekin, Bizkaiko Euskal Pilota Federazioak Eskola mailako 
edozein torneoko edozein mailaren aldaketa (pilotariak, bikoteak edo taldeak 
mailaz igo edo jaitsi) proposatu ahalko dio Bizkaiko Foru Aldundiari. 

 
 

 Maila bakoitza ondorengo jaiotza urteekin bat etorriko da: 
 

Benjaminak Jaiotza urtea 2009 / 2010 

Kimuak Jaiotza urtea 2007 / 2008 

Haurrak Jaiotza urtea 2005 / 2006 

Kadeteak Jaiotza urtea 2003 / 2004 

 

 Edozein pilotarik ahalko du bere adinari dagokion mailaren segidako 
mailan parte hartu, beti ere ondorengo baldintzak betetzen direnean: 

 
1. Bere mailari dagokion azken urtean jaio izana.  
2. Guraso edo tutorearen baimena. 
3. Aurreko maila deitua izatea. 

  

 Eskola Kirolean izena ematerakoan kontuan izan beharrekoak:  
 

1. Modalitate guztietan parte hartzeko aukera izango dute gizonezko 
bikote, emakumezko bikote zein bikote mistoek, bai ezker paretean 
zein trinketean. 
 

2. Ez ohizko eran, pilota modalitate guztietan, idatziz dagokien eskaera 
egin ondoren, betiere Bizkaiko Foru Aldundiak bere oniritzia eman eta 
gero, talde bakoitzetik gehienez 4 pilotari inskribatu ahalko dira (Esku 
Pilota “H” izan ezik, arautegia jarraituz 4 eta 8 pilotari artean 
apuntatuko direlarik). 

 
3. Edozein ikastetxek beraien zentroan ikasketak burutzen ez dituzten 

pilotariak norberarenak bezala inskribatu ahalko ditu, beti ere bere 
ikastetxeak izendun baimen bat sinatzen badio eta pilotari kopuru 
horrek ez badu izena emandako pilotari guztien %50a gainditzen. 

 



 
PARTIDUEN ORDUTEGIAK 
 

 Partiduak ostiral arratsaldez, larunbat arratsaldez edo igande goizez 
jokatu beharko dira derrigorrez. Ezingo da programazioa atzeratu, baina 
alde biak adostasun batera iritsi eta idatziz  (bide ofizialetik, fax edo mail 
bidez) federazioari jakinarazten badie, posible izango da aurreratzea. 
Beraz, ezin da ‘partidurik atzertau. 

 

 Partiduen hasiera ordutegia: 
 

Ostirala: partiduak 19:00ak eta 21:00ak bitartean hasi beharko 
dira. 
 
Larunbata: partiduak 16:00ak eta 21:00ak bitartean hasi beharko 
dira. 
 
Igandea: partiduak 9:00ak eta 14:00ak bitartean hasi beharko 
dira. 

 
 
DELEGATUAK/EPAILEAK 
 

 Epaile lanak burutzen dituzten delegatuak partiduak jokatzen diren 
egoitzako Klubak izendatuak izan beharko dira. Klub honetan denboraldi 
hasieran Eskola mailako Epaile funtzioak burutuko dituzten pertsonen 
erlazioa bidaliko dio Lehiaketa Arduradunari, honek ahalbidetzeko. 
Epaile lanak burutuko dituen delegatua ez bada partiduaren hasiera 
ordurako bertaratzen, etxean jokatzen duen kluba izango da jokatuko 
diren partiduetarako beste epaile bat izendatzearen arduradun. 
 

 

 Pilotariek, taldeek eta bikoteek, partidu hasiera ordua baino lehenago 
bertarako beharko dira frontoian. Pilotari batek soilik 
jardunaldi/kontzentrazio bat jokatu ahalko du asteburu berean. 

 Bikote baten txanda iristean, hauek ez badira kantxara aurkezten, 
hamabost (15) minutu itxaron beharko dira, eta horiek igarota partidua 
galdutzat emango zaio aurkeztu ez den bikoteari. 
 

 Partidu hasieran DERRIGORREZ, epaile lanak burutzen dabilen 

delegatuari fitxak aurkeztu beharko zaizkio. Lizentziaren argazki bat 
aurkezteak ere balioko du eta baita Bizkaiko Foru Aldundiko Eskola 
Kiroleko sailak igorritako lizentzien zerrendaren ziurtagiria. Pilotari batek 
hau beteko ez balu, PARTIDUA JOKATU AHALKO DU, BAINA EZ DU 
SAILKAPENARI BEGIRA INOLAKO BALIOTASUNIK IZANGO. 
GERTAERA HAU AKTAN JASO BEHARKO DA. 

 Partiduak jokatuko diren frontoiko delegatuak idatziz jakinaraziko dio 
(email edo web orriko aplikazioa erabiliz) emaitzen berri Bizkaiko Euskal 
Pilota Federazioari, asteleheneko goizeko 10ak baino lehen. 

 



E-mail: info@bepf.net / hastapena@bepf.net * 

 
*Paleta eta zesta-puntako eskolarteko torneoak 

 

 Epaileek, edota bere kasuan epaile lanak burutzen dituzten etxeko 
taldeen delegatuek aktak bidaliko dizkie Bizkaiko Euskal Pilota 
Federazioari email edo aplikazio informatikoa erabiliz, asteartea baino 
lehen: 

 
E-mail: info@bepf.net / hastapena@bepf.net * 

 
*Paleta eta zesta-puntako eskolarteko torneoak 

 
 
LESIOAK/ALDAKETAK 
 

 Pilotariren batek edo batzuek partiduan zehar lesio bat jasan edo partida 
hasi aurretik gaixo egonez gero (mediku ziurtagiri bidez justifikatua), hau 
bikoetan izena emandako pilotariren batengatik ordezkatua izan ahalko 
da. Soilik bi izen emandako baleude, bere maila kategoria berean 
dagoen baina maila baxuagoko batengatik ordezkatu ahalko da, beti ere 
hauek bigarren urtekoak badira. Gainera, kategoria eta maila baxuagoko 
beste batengatik aldatu ahalko dira, baina Federazioari eskaera aurretiaz 
egin beharko zaio. Ordezkapen eskaera hori Federazioak behar den 
bezala ontzat ematen badu, ordezko pilotariak bere partidua zein 
ordezkari bezala ariko den partidua jokatu ahalko ditu (1 bakarrik), beti 
ere partidu horiek egun beran jokatzen ez badira. 

 
 
EGOITZAK/FRONTOIAK 

 

 Partiduak jokatu behar diren frontoia egoera txarrean egonez gero, beste 
batera pasako da, inplikatutako taldeetako delegatuak adostutakora. 
Akordio batera iritsiko ez balira, Lehiaketa Batzordeak ospatu ez diren 
partiduak zein datetan jokatuko diren adieraziko du. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERRIKOAK 
 

 Arauzko arropekin jokatu beharko da DERRIGORREAN. Kirol poloa edo 
kamiseta, praka luzeak eta oinetako ZURIAK. Etxean jokatzen denean 
kamiseta URDINA eraman ahalko da eta etxetik kanpo GORRIA. Era 
berean pilotariek gerriko urdin eta gorriak izan beharko dituzte. 
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Monitoreak izango dira arau hau betetzearen arduradunak eta epaileak 
egiaztatzearenak. 
 

 
 
JOKATZEKO MATERIALA 
 

 Jokatzeko materiala (pilotak) Bizkaiko Euskal Pilota Federazioak 
homologatua eta araututakoa izan beharko da, eta derrigorrez 
federazioko zigilua izan beharko dute. 

 Ezingo zaiei pilotei bere botearen ezaugarria edo kantxako 
irristagarritasuna aldatzeko inolako produkturik eman. 

 Ezingo da pilota apurtu edota partxedunekin jokatu. 

 Saskian ezingo da pilota berririk gehitu. Pilota berriak soilik aurreko pilota 
guztiak apurtzerakoan gehitu ahalko dira. 

 Pilotek Federazioko zigilua ikusgai izan beharko dute derrigorrez. 
 

 
DELEGATUAK – BOTILEROAK – ENTRENATZAILEAK 
 

 Partiduen hasieran, pilotariei partiduan laguntzen dioten delegatu 
botileroak bere pilotarien lizentzia aurkeztuko diote epaileari edota 
Federazioak izen emandako pilotariekin eginiko zerrenda, honek aktan 
adierazita utz dezan. 
 

 Pilotaria partiduan laguntzen dioten delegatu, botilero edo 
entrenatzaileak aholkuak eman ahalko ditu tanto bat bukatu eta bestea 
hasten den tartean, joko bakoitzean eskatutako atsedenaldian edo 
jokoen amaieran soilik. Atsedenaldia edozein taldeko pilotariek edo 
botileroek eskatu ahalko dute, tanto egin ala ez. 
 
 

 Botileroak 3 (hiru) atsedenaldi eskatu ahalko ditu partiduan zehar, beti 
ere 3 (hiru) jokoak jokatzen badira. Talde bakoitzak atsedenaldi bat 
eskatu ahalko du joko bakoitzean tantoa egiteko beharrik gabe. 
Atsedenaldi bakoitzeko minutu 1 (bat) izango du, Jokoetara jokatzen ez 
diren txapelketetan pilotariek bi atsedenaldi eskatu ahalko dituzte, tantoa 
lortu zein ez. Kasu honetan ere atsedenaldiak  minutu batekoak (1) 
izango dira. 
 
 

 Atseden stand-ean bi aulki eta mahai bat egon beharko da. Eran berean, 
delegatu, botilero edo entrenatzaileentzako eremu bat gordeko da 3. eta 
5. koadroen artean, stand-aren aldamenean. 
 

 

 Arau hau bete ezean, epaileak ohartarazpen bat (1) egin ahalko dio 
delegatu, botilero edo epaileari, eta honek ezarritako araua bete ezean, 
partidua bertan behera utzi ahalko du, garaipena talde aurkariarentzat 



izango delarik. Kasu honetan, oharretan gertatutakoa adierazi beharko 
da. 
 
 

 Zerbaitegatik, gurasoren batek delegatu, botilero edo entrenatzaile lanak 
egin beharko balitu, berdin berdin aplikatuko zaie. 
 

 

 Bukatzeko, eta pilotariak irakaspen globala lortzeko helburuarekin, 
delegatu, botilero, entrenatzaile zein gurasoei harmailetan egoteko 
eskatzen zaie, aipatu arautegiarekin bat datorren jarrera erakutsiz. 
 

 
SAILKAPENAK 
 

 Sailkapena Bizkaiko Euskal Pilota Federazioaren Arautegia aplikatuta 
burutuko da. 

 
LEHIAKETA BATZORDEA 
 

 Lehiaketa Batzordea soilik epaile bakarraz osatuta egongo da, hau 
Bizkaiko Euskal Pilota Federazioko Zuzenbide Aholkularia izango da. 

 Lehiaketa Batzordeak, Arautegi honetan aurreikusita ez dauden gaiez 
arduratuko da. Eskumen hau berea izango da soilik, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Eskola Kiroleko Arautegia eta Federazioko Arautegia 
aplikatuko ditu horretarako. 

 
 
AZKEN FASEAK 
 

 Modalitate guztietako finalerdietako eta finaletako partiduak Bizkaiko 
Euskal Pilota Federazioak izendatutako frontoietan jokatuko dira, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren adostasunarekin. Finalen egoitza guztiak 
Bizkaiko Foru Aldundiak izendatuko ditu. Benjamin mailan ez dira 
eskolarteko finalak jokatuko, modalitatea edozein dela. 

 
 
 
 
SALUDOS 
 

 

 Partidu bakoitzaren hasieran zein amaieran pilotariek eskua eman 
beharko diote elkarri. Epaileei ere eskua eman beharko zaie beraien 
lana eskertuz, hasieran zein amaieran. 

 
 
EUSKADIKO JOKOAK 
 



 Euskadiko jokoetan haur eta 2.urteko kimuen mailak ordezkatuko ditu 
Bizkaiak. Modalitate bakoitzeko txapelduna izango da ordezkaria. 

 


