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Arau orokorrak 
 
 
0. ART. - 1. Ikastetxeek eta Kluben Pilota Eskolek izena eman ahal izango dute.  
 
0. ART. - 2. Hona hemen modalitateak: esku-pilota, paleta, zesta-punta, frontenisa eta 
trinketa. 
 
0. ART. - 3. Lehiaketa binaka burutuko da, ondoko jokamolde eta kategorietan:    
 
 

 
 

                     - Esku-pilota:  Umetxoak, umeak , gaztetxoak* eta kadeteak. 
- Paleta:   Umetxoak, umeak , gaztetxoak eta kadeteak. 
- Zesta-punta:  Umetxoak, umeak , gaztetxoak eta kadeteak. 
- Frontenisa:  Gaztetxoak eta kadeteak. 
- Trinketa:                Umetxoak, umeak , gaztetxoak eta kadeteak. 

 
 

*  Haurren kategorian eta Esku-pilotaren modalitatean inskripzioa zabalduko da BIzkaiko Banakako 
Eskola Lehiaketa jokatzeko, Binakako Lehiaketa amaitu ondoren. 

 
 
0. ART. - 4. Modalitate eta kategorietan jarraian deskribatzen diren lehiaketa maila edo 
lehiaketetan jokatu ahal izango da: 
 
       - ESKU-PILOTA :  Lehiaketa:  “E”: Umeak, Gaztetxoak. 
         Lehiaketa:  “B”: Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak eta Kadeteak. 

“Hastapen” Lehiaketa: Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak eta    
Kadeteak. 

  
- PALETA :  Larruzko Txapelketa: Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak eta Kadeteak. 

Gomazko Txapelketa: Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak eta Kadeteak. 
 

      - ZESTA-PUNTA :  Lehiaketa: “A”:  Umetxoak, Umea keta Gaztetxoak 
                  Lehiaketa: “B”:  Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak eta Kadeteak. 
         
  
      - FRONTENISA:   Lehiaketa: Gaztetxoak eta Kadeteak. 
 
      - TRINKETEA:             Lehiaketa: Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak eta Kadeteak. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               



 3 

  
0. ART. - 5. Kategoria bakoitza hurrengo jaiotza urteei egokitu beharko zaie: 
 
 
 
                            - Umetxoak:        2003 / 2004 an jaiotakoak           

       - Umeak:        2001 / 2002 an jaiotakoak           
       - Gaztetxoak:        1999 / 2000 an jaiotakoak           
       - Kadeteak:             1997 / 1998 an jaiotakoak           

 
 
0. ART. - 6. Edozein pilotarik bere adinari dagokion kategoriaren ondokoan parte hartu 
ahal izango du, betiere hurrengo baldintzak betetzen badira: 
 a) Bere kategoriari dagokion azken urtean jaio izana.  
 b) Guraso baten edo tutorearen baimena. 
 c) Aurreko kategoria deituta egotea. 
  
0. ART. - 7. Bikote bakoitzaren inskripzioak bi jokalari eta ordezkari edo entrenatzaile bat 
barne hartu beharko ditu; horrez gain, ordezko jokalari bat agertu ahal izango da. 
 
0. ART. - 8. Esku-pilota eta zesta-puntaren modalitateetan, gizonezkoen bikoteak baino ez 
dira barne hartzen; hala ere, emakumezkoen bikoteek edo mistoek parte hartu ahal izango 
dute, gizonezko bikoteekin lehiatuko dutenek. Frontenisean eta paletan gizonezkoen eta 
emakumezkoen bikoteak eta mistoak egongo dira, kategoria bakarrean baino ezin izango 
dutelarik jokatu. Trinketean bikote mistoek emango dute izena. 
 
0. ART. - 9. Bikoteen osaerari dagokionean, aldaketak burutu ahal izango dira lehiaketan 
behar bezala jakinaraziko diren epeen barnean. Lehenengo epean, bikoteak osatu ahal 
izango dira, leku libreak izatekotan; bigarrenean, aldiz, bikoteak ordeztu edota osatu ahal 
izango dira, ordezpen bakarra (1) egin ahal izango delarik.  
Bigarren aldia hasi baino lehen (urtarrilaren 2tik 15era) lehenengo aldian parte hartu ez 
duen talderen batek izen ematea egin ahal izango du, beti ere Federakuntzaren oniritzia 
duelarik. 
 
0. ART. - 10. Edozein ikastetxek beste ikastetxe batean ikasten duten pilotariak inskribatu 
ahal izango ditu bereak balira bezala, betiere ikastetxe horren izendun baimena zigilatuta 
aurkezten badu eta utzitako pilotarien kopurua izena eman duten pilotarien kopuru 
osoaren % 50etik gorakoa ez bada. Eskolen arteko zesioak baimendurik egongo dira, 
bikoteak edota kategoriak osatzeko asmoz. Dena den, pilotariak euren jatorrizko 
eskolarekin izen ematea eginda izan beharko dute. 
                                                                                                                                 
 
 0. ART. - 11. Hona hemen izena emateko epeak: 
     Esku-pilota; lehiaketak: “E”,       irailaren 3tik urriaren 5era 
     Esku-pilota; lehiaketak:  “B” eta “D”    irailaren 3tik urriaren 5era 
    Paleta, Zesta  Punta      irailaren 3tik urriaren 5era 
    Frontenis, Trinketa; lehiaketa:     irailaren 3tik urriaren 19ra 
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0. ART. -12. Partiduak larunbat goiz edo arratsaldeetan edo igande goizetan jokatuko dira 
derrigorrean. Ezin da programazioa atzeratu, baina ordezkariek adostuz gero, aurreratu 
egin daiteke. Hori dela eta, ezin da partidurik atzeratu.  
 
 0. ART. - 13. Partiduak gauzatzeko erabiliko den egoitza duen Klubak epaileak 
izendatuko ditu. Klub horrek eskola epailearen zereginak burutuko dituzten pertsonen 
izenak adierazi beharko dizkio Epaileen Elkargoari denboraldiaren hasieran, horiek 
gaitzeko. Epailea partiduak hasteko adierazitako orduan agertzen ez bada, etxean 
jokatzen duen Klubaren erantzukizuna izango da beste epaile bat izendatzea, partiduak 
jokatu ahal izateko.  
 
0. ART. - 14. Taldeak edo bikoteak partidua jokatzeko erabiliko den pilotalekuan agertu 
beharko dira, partidua hasteko adierazitako orduaren aurretik.  
 
0. ART. - 15. Partidua garatzen den bitartean pilotarietako bat lesionatzekotan edo 
partidua jokatu aurretik gaixorik egotekotan, horren ordez, bikotean inskribatutako 
pilotarietako batek jokatu ahal izango du. Bi pilotari bakarrik inskribatuta badaude, 
kategoria baxuagoko pilotari batek ordeztu ahal izango du, betiere bigarren urtekoa bada.  
 
0. ART. - 16. Partiduak jokatzeko erabiliko den pilotalekua egoera txarrean egongo balitz, 
partidua guneko beste batean jokatuko litzateke, ordezkariek adostu ondoren. Adostu 
ezean, Lehiaketa Batzordeak burutu ezin izan diren partiduak jokatzeko eguna adieraziko 
du.  
 
0. ART. - 17. Partiduaren ordua izanda bikote bat kantxan agertzen ez bada, hamabost 
minutuz itxarongo da. Denbora hori igaro ondoren, agertu ez den bikoteak partidua galdu 
duela ulertuko da. 
 
0. ART. - 18. Derrigorrezkoa izango da arauzko arropa janztea (alkandora, praka luze eta 
oinetako ZURIAK). Benetan ondo jantzita joan nahi izatekotan, etxean jokatzen denean 
kamiseta URDINA erabili beharko da eta GORRIA kanpoan jolastean. Era berean, beren 
gerrikoak (urdina eta gorria) jantzi beharko dituzte. Monitoreak arau hori betetzearen 
arduradunak izango dira, eta epaileek betetzea zainduko dute.  
 
0. ART. - 19. Partiduen hasieran epaileari edo aurkako bikotearen ordezkariari fitxak, edo 
horren ordez parte hartzen duten pilotarien inskripzio-orria, aurkeztu beharko zaizkio 
DERRIGORREAN (behin lizentziak banatu direnean azken hauek bakarrik aurkeztu ahal 
izango zaizkio). Horiekin akta osatuko da, emaitzak eta beharrezkoak diren oharrak 
adierazita.   
 
0. ART. - 20. Materiala Bizkaiko Pilota Federazioak homologatu eta araututakoa izango 
da.  
 
ART. 0 - 20º. 1: Pilotalekuko kantxan zehar pilotaren punpa edo irristaketa ezaugarriak 
aldarazten dituzten produktuak erabiltzea ez da baimenduta egongo.  
 
0. ART. - 21. Ordezkariren bat aurkeztutako materialarekin ados ez badago, epaileari 
emango dio, eta horrek Lehiaketa Batzordearen aurrean aurkeztuko du.  
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0. ART. - 22. Lehiaketa Batzordea bilduta aurkeztutako pilotak arauzkoak ez direla 
erabakitzen badu, aipatutako materiala aurkeztu duen bikoteak partidua galdu duela 
ulertuko da. (Ikusi Arautegiaren Arau Teknikoen 25. artikulua). 

 
 
0. ART. - 23. Botileroak hiru alditan baino ezin izango du partidua eten. Geldiune 
bakoitzean minutu bateko (1) denbora izango du, beti ere, egoki jotzen duenean. Ez da 
beharrezkoa izango bere bikoteak tantoa lortu izana.  
 
0. ART. - 24. Aurrelariak sakea aterako du beti.  
 
0. ART. - 25. Arauzkoak ez diren pilotalekuetako sakeak aipatutako pilotalekuetako 
ohikoak izango dira. Eragindako Klubek eta ikastetxeek ohiko neurriak jakinaraziko 
dizkiote Federazioari idatziz, lehiaketa hasi aurretik. 
 
0. ART. - 26. Hona hemen emaitzaren araberako puntuazioa: 

 
 
           -  Irabazitako partidua .............…  Bi (2) puntu. 

-  Galdutako partidua ............…… Puntu bat (1). 
-  Ez aurkeztua (1. aldia) ...……... Minus hiru (- 3) puntu. 
-  Ez aurkeztua (2. aldia) ..…….... LEHIAKETATIK KANPO GERATU ETA DIRU-

LAGUNTZA GALTZEA. 
 
 
0. ART. - 27. Sailkapena Federazioaren Arautegia aplikatuz egingo da.  
 
0. ART. - 28. Esku-pilotaren modalitatean ("E" lehiaketa), etxean jokatzen duen taldeak 
partiduak jokatzeko erabiliko den pilotalekuaren eta orduaren berri emango dio 
Federazioari, partiduaren aurreko astearteko eguerdiko ordu bataren aurretik.  
 
0. ART. - 29. Epaileak edo partiduak jokatzeko erabiliko den pilotalekuko ordezkariak 
emaitzak jakinaraziko dizkio Bizkaiko Pilota Federazioari, asteleheneko goizeko 10:00ak 
baino lehenago:    
                                                                       
Tlfn :  94  410 55 60           Fax : 94  470 28 74    E-maila : info@bepf.net  

   
 

0. ART. - 30. Epaileek, edo horiek ezean, tokiko taldeen ordezkariek, partiduen aktak 
bidaliko dizkiote Bizkaiko Pilota Federazioari asteartearen aurretik, hurrengo helbidera:  
 

(Martín Barua Picaza kalea, 27 2. solairuan - 48003 Bilbo Miribillako KIROL ETXEA -n). 
 
 
0. ART. - 31. Bizkaiko Pilota Federazioko Esku eta Erreminta Arloetako lehendakariordeek 
eta lege aholkulariak, Bizkaiko epaileen Elkargoko ordezkari batek, eta Bizkaiko Eskola 
Kiroleko aholkulari teknikoak, ordezkariak eta idazkariak Lehiaketa Batzordea osatzen 
dute.  
 
0. ART. - 32. Lehiaketa Batzordeari baino ez dagokio Arautegi honetan ezarrita ez 
badaude ere, gerta daitezkeen kasuak ebaztea, Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskola 
Kiroleko Araudia eta Federazioaren Arautegia aplikatuz. 
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0. ART. - 33. Euskadiko jokoetan haurren kategorian baino ez da parte hartuko, lehiaketa 
horretara modalitate bakoitzeko Bizkaiko bikote txapeldunak joan beharko direla. 

 
0. ART. - 34. Lehiaketa guztietan Finalaurreko eta Finalen partiduak Federazioak 
hautatutako pilotalekuetan jokatuko dira, Aldundia ados badago.    

 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012ko iraila 
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1.- ESKU PILOTAREN ARAUTEGIA 2012 - 2013 
 
 
1. ART. - 1. Binakako Esku-pilotaren modalitatean hiru lehiaketa jokatuko dira: “E”, “B” eta 
“D”. Lehiaketetako batean baino ezin izango da izena eman. Pilotari bakoitzak partidu 
bakarra jokatuko du egunean. 
 

“E” TXAPELKETA 
 
 
1. ART. - 2. Pilota jaurdunaldi bakoitzean, 3 kategoriak batera jokatuko dituzte, itzuli 
bakarreko ligaxka sisteman, maila bakoitzeko bere puntuazioa jasoz. 
 
1. ART.- 3. Kategori bakoitzeko bikote bat baino ezin da apuntatu. “E” lehiaketan izena 
eman duten pilotariek ezin izango dute parte hartu “B” eta “D” edo “hastapen” lehiaketetan, 
beren kategoria edozein dela ere. 
 
1. ART. - 4. Lehiaketa bi fasetan eta finaletan banatuko da. 1. fasea taldeka jokatuko da, 
Gabonetako oporretarako amaituko dela; 2. fasea eta Finalak, berriz, maiatzaren 
erdialdera.    
 
1. ART. - 5. Hasierako fasean (taldeka), talde bakoitzak bere frontoian jokatuko du. 
Bigarren fasea (bikoteka) Federazioak eta zonalde bakoitzeko delegatuek erabakitako 
moduan jokatu egingo da.  
 
 
1. ART. - 6 . 2. fasean (binaka jokatu beharrekoa) jokatu ahal izateko, hurrengo baldintzak 
kontutan edukiko dira: 
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ZONALDEKO PREBIAK 
 

 
1 GUNEA 

 
 
 
 
 

 
2 GUNEA 

 
3 GUNEA 

 
 

 
4 GUNEA 

 

 
 
Bi asteburutan garatuko litzateke. 
 
 
 

 
ZONALDEKO PREBIEN IRABAZLEAK 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONALDEKO PREBIEN GALTZAILEAK 

 
 
 

GALTZ
AILEAK 

 
Igarotz
en dira 

 
B1 

 
1. 

TALDEA 
 

3. Z1E  &  2. Z1B A1 

B1 

3. Z2E  &  2. Z2B 

4. Z2E  &  1. Z2B 

A2 

B2 4. Z1E  &  1. Z1B 

3. Z3E  &  2. Z3B 

4. Z3E  &  1. Z3B 

A3 

B3 

3º Z4E  &  2º Z4B 

4º Z4E  &  1º Z4B 

A4 

B4 

3. Z4E  &  2. Z4B 

4. Z4E  &  1. Z4B 

2. Z2E  &  A3 

1. Z1E  &  B4 

2. Z1E  &  A4 

1. Z2E  &  B3 

1. Z3E  &  B2 

2. Z3E  &  A2 

1. Z4E  &  B1 

2. Z4E  &  A1 

 
IRABA
ZLEAK 
 
 
Igarot

zen 
dira 

 
 

  E1 
 

 
GALTZ
AILEA

K 
 
 

Igarot
zen 
dira 

 
 
 

E2 
 

 
GALTZA
ILEAK 

 
 
Igarotz
en dira 
 
 
 

  B2 
 

6. Z1E  &  3. Z1B 

5. Z1E  &  4. Z1B 

6. Z2E  &  3. Z2B 

5. Z2E  &  4. Z2B 

6. Z3E  &  3. Z3B 

5. Z3E  &  4. Z3B 

6. Z4E  &  3. Z4B 

5. Z4E  &  4. Z4B 

 
IRAB
AZLE
AK 

 
Igaro
tzen 
dira 

 
B1 
   
2.  
TALDE. 
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ART. 1 - 7°. Bukaera aldia hurrengo eran jokatuko da: 
 

 Final laurdenak, “E1”-eko sei (6) talde sailkatzen dira eta “E2”-ko bi (2) talde, 
hurrengo eran jokatuz:  

o  A ->  1. “E1”  aurka   2. “E2” 
o  B ->  2. “E1”  aurka   1. “E2” 
o  C ->  3. “E1”  aurka   6. “E1” 
o  D ->  4. “E1”  aurka   5. “E1” 

 Finalerdiak: 
o Irabazleak  A  aurka   Irabazleak  D 
o Irabazleak  B  aurka   Irabazleak  C 

 Finala: 
o Finalerdietako bi talde irabazleak.  

 
1. ART. - 8. Lehiaketa horretan 1. fasean, 2. fasean eta Finaletan jokatzeko aurkeztuko 
den materiala Federazio honek homologatutakoa izango da, jarraian zehazten denaren 
arabera:             
 

KATEGORIA MARKA DIAMETROA PISUA PILOTA MOTA 

Umeak A - M 57 - 59 mm. 68 - 75 gr. Mistoa - Erdi-
mailakoa 

 
Gaztetxoak 
 

I 59 - 61 mm. 85 - 90 gr. Ukitukoa 

 
Bikote bakoitzak bi pilota aurkeztuko ditu, bat ere kentzea beharrezkoa ez delarik.  
 
1. ART. - 9. Hona hemen "E" lehiaketako sakea lehiaketa osoan: 
 

KATEGORIA SAKEA FALTA PASA-MARRA 

   Umeak          8,00 m.        9,00 m. 17,00 m. 
  
 Gaztetxoak 
 

       10,50 m.   (3)*      10,50 m.    (3)* 19,00 m. 

 
*(3,50 m-ko koadroak dituzten pilotalekuetan) 
 
1. ART. - 10. Kategoria guztietan aurrelaria eta atzelaria lekuz aldatu ahal izango dira 
birritan, baina aldaketa bakarrik gauzatuko da aurkako taldeak tantoa egiten duenean. 
 
1. ART. - 11. Partiduak 18 tantora jokatuko dira. 
 
 
OHARRA.- Ikusi Arau Orokorrak. 
 

2012ko iraila 
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“B” TXAPELKETA 
 
1. ART. - 12. Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak  eta Kadeteen kategorietan parte hartu ahal 
izango da. 
 
1. ART. - 13. Bikote guztiek Erakunde bakoitzak egokitzat jotzen dituen beste kategoriatan 
eman ahal izango dute izena. 
 
1. ART. - 14. Topaketa sistema bitartez jokatuko da, apuntatutako bikote kopuruaren 
arabera talde ezberdinetan banatuz. Talde bat baino gehiago existitzen bada, final 
laurden, finalerdi eta final jardunaldiak egingo dira zonalde bakoitzeko lehena zein den 
zehazteko.  
 
1. ART. - 15. “B” lehiaketan izena eman duten pilotariek, “E” taldekoen ordezko moduan 
egin dezakete, baina ezin izango dute parte hartu “D” lehiaketan, beren kategoria edozein 
dela ere. 
 

1. ART. - 16. Lehiaketa modua hurrengoa izango da: 
 
 1-6. artikuluan azalduta.  

 
 
“B2” MAILA 
 
“A” eta “B” txapelketen gainerako pelotariak, taldeetan banatuak izango dira, eta bikote 
kopuruaren arabera pilotaleku ezberdinetan eta zonaldeko topaketa bitartez arituko dira. 
 

1. ART. - 17. Bukaera aldia hurrengo sistema erabiliz jokatuko da: 
 

 Final laurdenak, “B1 1.taldeko lau (4) talde sailkatzen dira” eta “B1 2.taldeko” 
beste lau (4) talde, hurrengo eran jokatuz:  

o A Taldea-> 1. “B1 1.taldea” aurka 4. “B2 2.taldea”  
o B Taldea -> 2. “B1 1.taldea” aurka 3. “B2 2.taldea” 
o C Taldea -> 3. “B1 1.taldea” aurka 2. “B2 2.taldea” 
o D Taldea -> 4. “B1 1.taldea” aurka 2. “B2 2.taldea” 

 Finalerdiak: 
o A Taldea aurka D Taldea 
o B Taldea aurka C Taldea 

 Final: 
o Finalerdietako bi talde irabazleak.  

  
B2-tik sailkatutako laurak (4) zonalde bakoitzean eginiko prebia batzuetatik aterako 
dira, bat zonalde bakoitzeko. Horrez gain, zonalde bakoitzean dauden talde 
kopuruaren arabera, talde bakoitzeko lehenengoen arteko kanporaketak egingo 
dira. 

 
1. ART. - 18. Lehiaketa bi fasetan eta finaletan banatuko da. 1. fasea Urtarrilean amaituko 
da; 2. fasea eta Finalak, berriz, maiatzaren erdialdera.   
 
1. ART. - 19. Federazioak partiduak jokatzeko behar den materiala emango du lehiaketa 
egingo den pilotalekuetan, jarraian zehazten den moduan homologatuko dena: 
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KATEGORIA MARKA DIAMETROA PISUA PILOTA MOTA 

   Umetxoak B - M 55 - 57 mm. 58 - 65 gr. Mistoa – Erdi-
mailakoa 

   Umeak A - M 57 - 59 mm. 68 - 75 gr. Mistoa - Erdi-
mailakoa 

   Gaztetxoak I - M 59 - 61 mm. 80 - 86 gr. Mistoa – Erdi-
mailakoa 

  Kadeteak K - M 61 - 63 mm. 86 - 92 gr. Mistoa - Erdi-
mailakoa 

 
1. ART. - 20. Hona hemen sakeko distantziak: 
 

KATEGORIA SAKEA FALTA PASA-MARRA 
   Umetxoak          6,00 m.            6,00 m.         14,00 m.  (4)* 
   Umeak          7,00 m.   (2)*        8,00 m.       16,00 m. 
   Gaztetxoak          9,00 m.            9,00 m.            18,00 m. 
   Kadeteak        10,50 m.   (3)*      10,50 m.    (3)*       22,00 m. 

 
*(3,50 m-ko koadroak dituzten pilotalekuetan) 
 
1. ART. - 21. Partiduak 18 tantora jokatuko dira. 
 
1. ART. - 22. Umetxoa, Umea eta Gaztetxoaren kategorietan aurrelaria eta atzelaria lekuz 
aldatu ahal izango dira birritan, baina aldaketa bakarrik gauzatuko da aurkako taldeak 
tantoa egiten duenean.  
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BANAKAKO TXAPELKETA 
 
 
1. ART.- 23. Binakako lehiaketak amaitu ondoren, Bizkaiko Banakako Eskola 
Lehiaketarako inskripzioa zabalduko da haurren kategorian.  
 
1. ART. - 24. Inskripzioa Federazioak adierazitako egunetan gauzatuko da. 
 
1. ART. - 25. Gune bakoitzaren barnean, aurreko fasea jokatuko da gune bakoitzeko lau 
onenak sailkatzeko.   
 
2. ART. - 26. Urtero zonaldeak aldatuko direla kontutan izanik, kanporaketak ondorengo 

eran jokatuko dira: 
 

 FINAL ZORTZIRENAK: 
 

A     1º Duranguesado aurka      4º Arratia Nerbioi  
  B   1º Uribe Kosta         aurka          4º Enkarterri 

C     1º Arratia Nerbioi     aurka          4º Duranguesado 
D    1º Enkarterri  aurka          4º Uribe Kosta  
E     2º Duranguesado    aurka         3º Arratia Nerbioi 
F    2º Uribe Kosta         aurka      3º Enkarterri  
G    2º Arratia Nerbioi     aurka          3º Durangaldea 
H    2º Enkarterri  aurka         3º Uribe Kosta  

 
 FINAL  LAURDENAK: 

 
 a Irabazlea A      aurka     Irabazlea G 
 b Irabazlea B      aurka     Irabazlea H 
 c Irabazlea C      aurka      Irabazlea E 
 d Irabazlea D      aurka      Irabazlea F 

 
 FINALERDIAK: 

 
 Irabazlea   a    aurka      Irabazlea  d 
 Irabazlea   b    aurka      Irabazlea  c 

 
 FINALAK: 

 
o Finalerdietako bi taldea irabazleak 

 
 
OHARRA.- Ikusi Arau Orokorrak. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     2012ko iraila 



 13 

“HASTAPEN” TXAPELKETA (D) 
 
 
1. ART. - 27. Lehiaketa honetan esku-pilotaren jokoan hasten diren benjamin, kimu, haur 
eta kadeteen kategorietan parte hartu ahal izango da. 
Kadeteen kategorian behar beste bikote egongo ez balira, bikote horiek “B” lehiaketan 
jokatuko lukete.  
 
1. ART. - 28. Lehenengo eta bigarren aldien lehiaketa inskripzioen arabera taldeak osatuz 
eta hainbat pilotalekutan jokatzeko guneka taldekatuz egingo da, haien egoera 
geografikoa kontuan hartuta.  
 
1. ART. - 29. Bukaera aldia hurrengo eran izango da: 

 Final laurdenak jokatzen dira. Talde kopuruaren arabera bat, bi edo hiru sailkatuko 
dira, askoz jota zortzi (8) bikote, lau (4) talde berri sortuz, hurrengo eran: 

o A Taldea-> Aurreko talde kopuruaren araberakoa. 
o B Taldea-> Aurreko talde kopuruaren araberakoa. 
o C Taldea-> Aurreko talde kopuruaren araberakoa. 
o D Taldea-> Aurreko talde kopuruaren araberakoa. 

 Finalerdiak: 
o A Taldea aurka D Taldea. 
o B Taldea aurka C Taldea. 

 
1. ART. - 30. Federazioak behar den materiala emango du lehiaketa egiteko erabiliko 
diren pilotalekuetan. Pilotalekuko ordezkariak edo epaileak partidua jokatzeko pilota 
emango du. Hona hemen lehiaketa hori jokatzeko homologatutako materiala: 
 

KATEGORIA MARKA DIAMETROA PISUA PILOTA MOTA 

   Umetxoak B - B 55 - 57 mm. 50 - 55 gr. Biguna 
   Umeak A - M 57 - 59 mm. 56 - 61 gr. Biguna 
   Gaztetxoak I - M 60 - 62 mm. 62 - 68 gr. Biguna 

  Kadeteak K - M 61 - 63 mm. 86 - 92 gr. Mistoa - Erdi-
mailakoa 

 
 
1. ART. - 31.  Hona hemen Ligaren sakeko distantziak: 
 

KATEGORIA SAKEA FALTA PASA-MARRA 
   Umetxoak          3,50 m.   (1)*            3,50 m.    (1)*        14,00 m.  (4)* 
   Umeak          5,25 m.   (1 1/2)*        5,25 m.    (1 1/2)*       16,00 m. 
   Gaztetxoak          7,00 m.    (2)*        7,00 m.    (2)*           18,00 m. 
  Kadeteak        10,50 m.    (3)*      10,50 m.    (3)*       22,00 m. 

  
*(3,50 m-ko koadroak dituzten pilotalekuetan) 
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1. ART. – 32. Hona hemen Ligaren sakeko distantziak Finalen fasean: 
 

KATEGORIA SAKEA FALTA PASA-MARRA 
   Umetxoak 5,25 m.   (1 1/2)* 5,25 m.   (1 1/2)* 14,00 m. (4)* 
   Umeak 7,00 m.    (2)* 7,00 m.    (2)* 16,00 m. 
   Gaztetxoak        7,00 m.    (3)*      7,00 m.    (3)* 17,50 m. (5)* 
  Kadeteak 12,25 m.    (3 1/2)* 12,25 m.    (3 1/2)* 21,00 m. (6)* 

 
*(3,50 m-ko koadroak dituzten pilotalekuetan) 
 
1. ART. - 33. Partiduak 18 tantora jokatuko dira. 
 
1. ART. - 34. Aurrelariek sakea aterako dute. 
Sakea txandakatuko da aurrelarien artean, tantoa zein bikotek lortzen duen kontuan hartu 
gabe, bakoitzak tanto bat aterata.  
 
1. ART. - 35. Aurrelariak bi aukera izango ditu sakea egiteko (nahiz eta horietako 
lehenengoan falta egin). Finalen fasean behin baino ez da aterako, pasa-marra egin 
ezean: kasu horretan sakea egingo da berriro, behin baino ez. 
 
1. ART. - 36. Bikoteetako batek 9. (9) tantoa lortzen duenean, bi bikoteetan posizioak 
txandakatuko dira, aurrelariak atzelarien lekuan jarrita eta alderantziz, partiduaren 
amaierara heldu arte.  
 
1. ART. - 37. Bikote bakoitzak minutu bateko (1) bi atsedenaldi egin ahal izango ditu 
partiduan. 
 
1. ART. - 38. Finala jokatzen duten pilotariek “B” lehiaketan parte hartuko dute hurrengo 
urtean.  
 
OHARRA.- Ikusi Arau Orokorrak. 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012ko iraila 
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2.- PALETAREN ARAUTEGIA 2012 - 2013 
 
 
3. ART. - 1. Umetxoa, Umea, Gaztetxoa  eta Kadeteen mailetan parte hartu ahal izango 

da. Hauen barnean bi txapelketa ezberdin jokatuko direlarik. Larruzko paleta txapelketa 
eta gomazko paleta txapelketa.  

 
 

LARRUZKO PALETA TXAPELKETA 
 
2. ART. - 2. Txapelketa honetan umetxo, umea, gaztetxo eta kadete mailek parte hartu 
ahal izango dute.  

 
2. ART. - 3. Lehiaketa sistema hurrengoa izango da: 
 

Aurreneko aldia edo ligaxka. Zoriz talde eta ligaxka ezberdinak osatuko 
dira. Joan-etorriko sistema edota joanekoa soilik erabiliz egingo da, beti ere, 
egutegiak eskaintzen dituen datak kontutan hartuta. 
 
Bukaera aldia. Berriro ere taldeak osatuko dira eta bakoitzean joan-etorriko 
sistema edota joanekoa soilik erabiliz ligaxka bana jokatuko dira, beti ere, 
egutegiak eskaintzen dituen datak kontutan hartuta. Horrela, aurreneko 
aldian erakutsitako maila irizpide izanik bi txapelketa berri sortuko dira. 
Batetik, aurreneko aldian hoberen sailkatutako bikoteek “A” txapelketan parte 
hartuko dute. Bestetik, gainerakoek “B” txapelketan parte hartuko dute. 
Ondoren, hoberen sailkatutako bikoteek finalerdiak jokatuko dituzte (hauek 
ospatzeko data bat erabilgarri izatea posiblea baldin bada). Era berean, 
finalerdietako irabazleek Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako pilotalekuan 
finalak jokatuko dituzte.  

 
   
 
 2. ART. - 4. Benjamin eta alebin mailentzako markagailua hamabi (12) tantotako hiru (3) 
jokoetan hoberena denaren sistema erabiliko da. Infantil eta kadete mailetan ordea, 
hamabost (15) tantotako hiru (3) jokoetan hoberena denaren sistema erabiliko da.  
 
 2.  ART. – 5. Bikote batek aurreneko bi jokoak irabaztekotan (2-0) hirugarren jokoa ere 
jokatuko da, sailkapenean, irabazitako eta galdutako jokoak kontutan hartuko direlako. 
Eskolarteko finaletan hirugarren jokoa ez da jokatuko, beti ere arduradunak aurkakoa ez 
badu esaten.  
 
2. ART. - 6. Maila guztietan aldizkako sakea lehenengo bi jokoetan (lehenengo sakea nork 
egingo duen zoriz erabakiko da) erabiliko da. Lehenengo sakea egiten duenak lehenengo 
joko osoan zehar jarraituko du sakatzen, aldiz, bigarren jokoan beste bikoteak sakatuko 
du. Hirugarrenean, ez da txandakako sakerik erabiliko, beraz, modu tradizionalean egingo 
da sakea (tantoa egiten duenak sakatuko du). Tanto bakoitzean talde batek egingo du 
sakea. Sakea bai atzelariak bai aurrelariak egingo ahal izango du, erabaki hau klubeko 
arduradunari dagokiolarik. Era berean, tanto bakoitzean sakea egiten duen taldeak bere 
pilota erabili ahal izango du, horrela egokia baderitzo. 
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2. ART. – 7. Sailkapena taldeen bitartez antolatuko da. Irabazten den partidu bakoitzeko bi 
(2) puntu lortuko dira eta galdutako bakoitzeko puntu bakarra (1).  
 
Bikoteren bat progamaturiko partiduan ez aurkeztekotan eta: 

- Aurkako taldeari eta Federazioko delegatuari partidua programaturik dagoen 
asteburuko aurreko ostegunean askoz jota abisatuz gero > Ez aurkeztutako 
bikoteari punturik ez zaio gehituko, baina ez dute galduko. Hori bai, galtzaileari 
dagozkion aurkako jokoak kenduko zaizkio.  

 
- Aurkako taldeari eta Federazioko delegatuari partidua programaturik dagoen 

asteburuko aurreko ostegunean askoz jota EZ abisatzekotan > Ez aurkeztutako 
bikoteari puntu 1 kenduko zaio azkeneko sailkapenetik hala nola galtzeagaitik 
dagozkion aurkako jokoak kenduko zaizkio.  

 
2. ART. - 8. Berdinketa kasuetan, lehenik eta behin lortutako eta galdutako jokoen 
balantzea kontutan izango da. Bertan berdinketa ere badago, bi kluben arteko partiduetan 
irabazle ateratzen dena kontutan izango da. Bukatzeko, irizpide honen bitartez ere 
berdinketa badago, taldea osatzen duten bikotekideen adinaren batez bestekoa kontutan 
hartuko da, talde gazteena gailenduko delarik. Honetaz gain, baldin eta hiru talderen edo 
gehiagoren arteko berdinketa ematen bada goian aipatutako irizpide berdinak erabiliko 
dira. Edozein modutan, Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzaren Eskolarteko Lehiaketa 
Batzordearen eskuetan gelditzen da berdinketa apurtzeko  beste partidu bat jokatu dadila 
agintzea, beti ere, data librerik badago. 
 
 
2. ART. - 9. Maila bakoitzean jokatzeko erabiliko den materiala hurrengoa izango da:  

 Umetxoak: “Alebin” zigilua duen “Alonso Escolar” larruzko pilotarekin eta 
Euskalduna Alebin Larruzko Paletarekin jokatuko da. 

 Umeak: “Alebin” zigilua duen “Alonso Escolar” larruzko pilotarekin eta 
Euskalduna Alebin Larruzko Paletarekin jokatuko da. 

 Gaztetxoak: Bat (1) zenbakidun Zerbino larruzko pilotarekin jokatuko da eta 
Euskalduna Infantil Larruzko Paletarekin. 

 Kadeteak: Bat (1) zenbakidun Zerbino larruzko pilotarekin jokatuko da eta 
Euskalduna Infantil Larruzko Paletarekin. 

 
 
2. ART. - 10. Arauzko arropaz gain (alkandora, praka luze, galtzerdi eta oinetako 
ZURIAK), derrigorrezkoa da aurrelariek kaskoa eta betaurrekoak erabiltzea eta 
atzelarientzat ere kaskoa derrigorrezkoa izango da hala nola oso gomendagarria 
betaurrekoak. Era berean, beraien gerrikoak (urdina eta gorria) jantzi beharko dituzte. 
Monitore eta epaileak arau hori betearaztearen arduradunak izango dira. 
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2. ART. - 11. Sake distantziak hurrengoak izango dira: 
 
 

KATEGORIA     SAKEA     FALTA     PASA-MARRA 
 

Umetxoak ………    12,25 m. (3´5)   ……7,00 m. (2) ……….  17,50 m. (6) 
Umeak………….   15,75 m. (4´5)  ……10,50 m. (3)  ………  21,00 m. (6) 
Gaztetxoak………   24,50 m. (7)  ……   10,50 m. (3)  ………  24,50 m. (7) 
Kadeteak  ..……….  24,50 m. (7)  ……   14,00 m. (4)  ………  24,50 m. (7) 

 
 
 * Lehiaketako arduraduna egokia baderitzo distantzia hauek eraldatuak izan daitezke.  
 
2. ART. - 12.  Etxean jokatzen duen klubaren arduradunak partidua jokatzeko eguna eta 
ordua zehaztu beharko ditu. Bestalde, kanpotar moduan jokatzen duen klubaren 
arduradunak partiduaren ordua ezagutzeko etxeko moduan jokatzen duen klubaren 
arduradunari deitzeko eginkizuna izango du, gutxienez ostirala heldu baino egun bat 
aurretik (askoz jota osteguna). 
 
2. ART. - 13. Klub antolatzailearen arduradunak partidu bakoitzeko akta bete beharko du. 
Horretaz gain, emaitza ere jaso beharko du. Gainera, jardunaldi osteko astelehena 
bakoitza, goizeko 10:00ak baino lehen email bidez eskaneaturik bidali beharko dira 
hastapena@bepf.net helbidera. 
 
2. ART. – 14. Derrigorrezkoa izango da fitxak partidu bakoitza jokatu aurretik aurkeztea. 
 
2. ART. – 15. Gehienez arrazoi barik bi partidetara ez agertzea edota bitan arrazoitu gabe 
jokatu behar den klubaren arduradunarekin kontaktuan jartzea ezinezkoa baldin bada, 
honek klub hori ordezkatzen duen bikotearen deskalifikazioa eragingo du.  
 
 
2. ART. – 16. Partidu bat jokatzen ez bada, kanpotar moduan jokatzen duen klubari 
irabazitzat (3-0) emango zaio. Aldiz, etxeko moduan jokatzen duen klubak, beste 
klubarekin kontaktuan jartzeko arazoren bat azaltzen badu edota partidua jokatzeko 
bestearen ezezkoa jasotzen badu, etxeko moduan jokatzen duen klubari partidua 
irabazitzat (3-0) emango zaio. 
 
 
2. ART. – 17. Birritan arautegi honetan agertutako punturen bat ez betetzeak, zigorra 
eragingo du. Zigor honek zigortutako kluba  ordezkatzen duen bikotearen edo bikoteen 
kanporaketa eragingo du. Bestalde, klubeko arduradunak antolaketan akatsen bat egiten 
badu, Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzaren Eskolarteko Lehiaketa Batzordeak 
erabakitzen duen moduan zigortua izango da.  
 
2. ART. - 18. Botileroak kontra kantxan kokatuko dira, errebotetik hurbil. Beraien egiteko 
bakarra jokalariei aholkua ematea izango da tantoen artean egiten diren atsedenaldietan, 
baina hau eskatzeko tantoa bere bikoteak lortzea ez da berebizikoa izango. Gehienezko 
atsedenaldi kopurua hirukoa (3) izango da. 
 
OHARRA.- Ikusi Arau Orokorrak. 

2012ko iraila 
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GOMAZKO PALETA TXAPELKETA 
 
 
2. ART. - 19. Txapelketa honetan umetxo, umea, gaztetxo eta kadete mailako pilotari 
guztiak parte hartu ahal izango dute.  
 
3. ART. - 20. Lehiaketa sistema hurrengoa izango da: 
 

Aurreneko aldia edo ligaxka. Zoriz talde eta ligaxka ezberdinak osatuko 
dira. Joan-etorriko sistema edota joanekoa soilik erabiliz egingo da, beti ere 
egutegiak eskaintzen dituen datak kontutan hartuta. 
 
Bukaera aldia. Berriro ere taldeak osatuko dira eta bakoitzean joan-etorriko 
sistema edota joanekoa soilik erabiliz ligaxka bana jokatuko dira, beti ere 
egutegiak eskaintzen dituen datak kontutan hartuta. Horrela, aurreneko 
aldian erakutsitako maila irizpide izanik bi txapelketa berri sortuko dira. 
Batetik, aurreneko aldian hoberen sailkatutako bikoteek “A” txapelketan parte 
hartuko dute. Bestetik, gainerakoek “B” txapelketan parte hartuko dute. 
Ondoren, hoberen sailkatutako bikoteek finalerdiak jokatuko dituzte (hauek 
ospatzeko data bat erabilgarri izatea posiblea baldin bada). Era berean, 
finalerdietako irabazleek Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako pilotalekuan 
finalak jokatuko dituzte.  
 

 
 2. ART. - 21. Lehiaketa topaketen bitartez antolatuko da. Bi topaketa mota egongo dira. 
Batean umetxo eta umeak pilotaleku berdinean aldi berean bilduko dira. Bestean ordea 
gaztetxo eta kadete mailako pilotariak bilduko dira. Partehartzaile kopuruaren arabera 
multzoak egingo dira, era honetan topaketak frontoi batean baino gehiagotan egin 
daitezkeelarik. Topaketa mota bakoitza hamabost (15) egunean behin eta igandean 
egingo da.  
 
2. ART. – 22. Txapelketa honetako topaketen antolaketan parte hartzen dabiltzan 
pilotarien klub guztiak txandakatuz garatuko dira.  Horregatik, topaketa antolatzeko ardura 
jardunaldi bakoitzean zehaztutako klubarena izango da. Topaketarako data eta lekuak 
denboraldi hasieran hitzartuko dira.  
 
2. ART. – 23. Topaketen antolaketarako hurrengo irizpideak jarraitu beharko dira: 
 

- Partehartzaile guztiak dagozkien pilotaleku eta ordutegian topatuko dira. 
- Topaketa antolatzen duen klubaren arduradunak partehartzaile kopurua eta hauen 

kluba zein den kontutan hartuz jardunaldiari dagozkion partidak jokatzea 
ahalbidetuko du. Horretarako, antolaketa bere gain hartuko du.  

- Gomazko paletako kategoriako partiduetan frontoi osoa libre egon beharko da. Hori 
del aeta, aurreko partidua bukatutakoan eta hurrengoa jokatu bitartean, pilotariek 
berotzeko denbora tarte bat baimenduko da. 
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+ Bikoteren bat antolaturiko topaketara ez aurkeztekotan: 
 

- Aurkako taldeari, topaketaren antolatzaileari eta Federazioko delegatuari 
topaketa programaturik dagoen asteburuko aurreko ostegunean askoz jota 
ABISATUZ gero, Ez aurkeztutako bikoteari punturik ez zaio gehituko, baina ez 
dute galduko. Hori bai, galtzaileari dagozkion aurkako jokoak kenduko zaizkio. 
Gainera aurkako bikoteari ez zaio derrigortuko topaketara joatean, baino joan nahi 
izatekotan lagunarteko partidu bat antolatuko zaio, txapelketako partida guztiak 
amaitu ondoren jokatzeko. 

 
- Aurkako taldeari, topaketaren antolatzaileari eta Federazioko delegatuari 

topaketa programaturik dagoen asteburuko aurreko ostegunean askoz jota 
EZ abisatzekotan, Ez aurkeztutako bikoteari puntu 1 kenduko zaio azkeneko 
sailkapenetik hala nola galtzeagaitik dagozkion aurkako jokoak kenduko zaizkio eta 
partidua irabazitzat emango zaio aurkako bikoteari. Gainera aurkeztutako bikoteari 
lagunarteko partidu bat antolatuko zaio, partida honen emaitza sailkapenean 
eraginik ez izanda. 

 
 
+  Bikote biak partidua programaturiko jardunaldian jokatzeko ezintasuna izatekotan eta: 
 

- Federazioko arduraduna eta parte hartu behar duten klubak jakinaren gainean 
baldin badaude, talde parte hartzaileei ez zaie punturik gehituko, ezta kenduko 
ere. 

 
- Federazioko arduraduna edo parte hartu behar duten klubak jakinaren 

gainean baldin EZ badaude, talde parte hartzaileei puntu bana (1) kenduko zaie. 
 
 

* Bi topaketetara ABISATU GABE EZ AURKEZTEAK zuzenean taldearen 
kanporaketa ekar dezake 

 
 
+ Bukatzeko, umetxo eta ume mailetan hasierako aldia jokatzeko miniteniseko pilota 
erabiliko da, aldiz, bukaerako aldian soilik “B” mailakoek jarraituko dute pilota honekin, 
izan ere, “A” mailakoek pilotaz aldatu eta puntu berdedun iparraldeko gomazko pilotarekin 
hasiko dira jolasten. 
 
2. ART. – 24. Umetxo eta ume mailetan aurreneko aldian bost (5) tantotako hiru (3) 
jokoetan hoberena denaren markagailu-sistema erabiliko da. Bukaera aldian, “A” taldean, 
hamar (10) tantotako hiru (3) jokoetan hoberena denaren sistema erabiliko da. “B” taldean, 
bukaera aldian, bi partida jokatuko dira, bost (5) tantotako hiru (3) jokoetan hoberena 
denaren sistema erabiliz. Infantil eta kadete mailetan ordea, hamabi (12) tantoko hiru (3) 
jokoetan hoberena denaren sistema erabiliko da.  
 
2. ART. - 25. Hiru (3) jokoetan hoberena denaren sistema erabiliz, bikote bat baldin eta bi 
eta huts (2-0) irabazten badoa, ez da  azkeneko jokoa jokatuko. Eskolarteko finaletan 
hirugarren jokoa ez da jokatuko, beti ere arduradunak aurkakoa ez badu esaten edo 
berdinketa ematen bada. 
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2. ART. – 26. Sailkapena taldeen bitartez antolatuko da. Irabazten den partidu bakoitzeko 
bi (2) puntu lortuko dira eta galdutako bakoitzeko puntu bakarra (1). Ez aurkezteak 
punturik ez jasotzea eragingo du eta gainera aurkako jokoak gehituko dira (2.ART.- 23 
begiratu).  
 
2. ART. - 27. Berdinketa kasuetan, lehenik eta behin lortutako eta galdutako jokoen 
balantzea kontutan izango da. Bertan berdinketa ere badago, bi kluben arteko partiduetan 
irabazle ateratzen dena kontutan izango da. Bukatzeko, irizpide honen bitartez ere 
berdinketa badago, taldea osatzen duten bikotekideen adinaren batez bestekoa kontutan 
hartuko da, talde gazteena gailenduko delarik. Honetaz gain, baldin eta hiru talderen edo 
gehiagoren arteko berdinketa ematen bada goian aipatutako irizpide berdinak erabiliko 
dira. Edozein modutan, Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzaren Eskolarteko Lehiaketa 
Batzordearen eskuetan gelditzen da berdinketa apurtzeko  beste partidu bat jokatu dadila 
agintzea, beti ere, data librerik badago. 
 
2. ART. – 28. Bukaera aldiaren ondoren, talde bakoitzean sailkatutako lehenengo laurak, 
finalerdiak jokatuko dituzte (hauek ospatzeko data bat erabilgarri izatea posiblea baldin 
bada). Jokatu beharreko ordena hurrengoa da: lehenengoa laugarrenaren aurka; 
bigarrena hirugarrenaren aurka. 
 
2. ART. – 29. Maila guztietan txandakako sakea lehenengo bi jokoetan erabiliko da. 
Lehenengo sakea nork egingo duen zozketatuko da eta hortik aurrera bikoteen arteko 
sakea txandakakoa izango da. Lehenengo sakea egiten duenak lehenengo joko osoan 
zehar jarraituko du sakatzen, aldiz, bigarren jokoan beste bikoteak sakatuko du. 
Hirugarrenean, ez da txandakako sakerik erabiliko, beraz, modu tradizionalean egingo da 
sakea (tantoa irabazten duenak sakatuko du). Era berean, tanto bakoitzean sakea egiten 
duen taldeak bere pilota erabili ahal izango du, horrela egokia baderitzo. 
 
2. ART. - 30. Maila bakoitzean jokatzeko erabiliko den materiala hurrengoa izango da:  

 Umetxoak-Umeak: Aurreneko aldian miniteniseko “Artengo” pilotekin 
jokatuko da eta “A” taldean, bukaera aldian, puntu berdedun iparraldeko 
gomazko pilotarekin. Horrez gain, Euskalduna Alebin Gomazko Paleta 
erabiliko da. 

 
 Gaztetxoak-Kadeteak: Puntu horidun iparraldeko gomazko pilotarekin eta 

Euskalduna Zulatutako Gomazko Paletarekin  
(500 gr. max) jokatuko da. 

 
 
2. ART. - 31. Kirol arropaz gain (janzkera askea izango da, bikoteko kideak berdin jantzi 
bitartean), derrigorrezkoa da gomazko pilotaz aritzen diren maila ezberdinetako pilotariek 
(ume eta umetxo “A” maila, infantil eta kadeteak) denboraldi osoan zehar betaurrekoak 
(derrigorrez bakarrik aurrelariak) erabiltzea. Era berean, beraien gerrikoak (urdina eta 
gorria) jantzi beharko dituzte. Monitore eta epaileak arau hori betearaztearen arduradunak 
izango dira. 
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2. ART. - 32. Sake distantziak hurrengoak izango dira: 
 
 

KATEGORIA     SAKEA     FALTA     PASA-MARRA 
 

Umetxoak ………     7,00 m. (2)   …….    3,50 m. (1) ……….  17,50 m. (5) 
Umeak………….   11,50 m. (3)  ……. 7,00 m. (2)  ………  21,00 m. (6) 
Gaztetxoak………  14,00 m. (4)  ……   10,50 m. (3)  ………  24,50 m. (7) 
Kadeteak  ..………. 14,00 m. (4)  ……   14,00 m. (4)  ………  24,50 m. (7) 
 
 
 
* Lehiaketako arduraduna egokia baderitzo distantzia hauek eraldatuak izan daitezke.  

 
 
 
 
2. ART. –  33. Derrigorrezkoa izango da fitxak partidu bakoitza jokatu aurretik aurkeztea. 
 
2. ART. – 34. Gehienez arrazoi barik bi partidetara ez agertzeak, klub hori ordezkatzen 
duen bikotearen deskalifikazioa eragingo du. Gainera, asistentzia eza kasuetan aurkariari 
garaiz berri eman beharko zaio (osteguna askoz jota), asistentzia eza hau arrazoitutzat 
ulertuko litzateke. 
 
ART. - 35. Klub antolatzailearen arduradunak partidu bakoitzeko akta bete beharko du. 
Horretaz gain, emaitza ere jaso beharko du. Gainera, jardunaldi osteko astelehena 
bakoitza, goizeko 10:00ak baino lehen email bidez eskaneaturik bidali beharko dira 
hastapena@bepf.net helbidera. 
 
2. ART. – 36. Topaketaren antolatzaile den klubak, ez badu birritan bere eginkizuna behar 
bezala betetzen, klub hori ordezkatzen duten bikoteen kanporaketa gauzatuko da. Ordea, 
topaketaren antolatzaileak akatsen bat burutzen badu, zigortua izango da, Bizkaiko Eusko 
Pilota Federakuntzaren Eskolarteko Lehiaketa Batzordeak erabakitzen duenaren arabera. 
 
2. ART. – 37. Birritan arautegi honetan agertutako punturen baten bat ez betetzeak, 
zigorra eragingo du. Zigor honek zigortutako kluba  ordezkatzen duen bikotearen edo 
bikoteen kanporaketa eragingo du. 
 
2. ART. - 38. Botileroak kontra kantxan kokatuko dira, errebotetik hurbil. Beren egiteko 
bakarra jokalariei aholkua ematea izango da tantoen artean egiten diren atsedenaldietan, 
baina hau eskatzeko bere bikoteak tantoa lortzea beharrezkoa ez da izango. Bikote 
bakoitzak, gehienez, 3 atsedenaldi burutu ahal izango ditu. 
 
 
OHARRA.- Ikusi Arau Orokorrak. 
 
 

                                                                                  2012ko Urria 
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3.- ZESTAPUNTAKO ARAUDIA 2012 - 2013 
  
 
  
3. ART. - 1. Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak  eta kadeteen kategorietan parte hartu ahal 
izango da, “A” eta “B” lehiaketetan.   
 
3. ART. - 2. Beren jolas-mailaren arabera, bikoteek “A”, “B” eta “D” lehiaketetan izena 
emango dute. 
 
3. ART. - 3.  Hona hemen piloten pisua: 
 
 

                     Umetxoak              ………….        80 / 90 gr. 
Umeak                   ...............        80 /  90  gr. 
Gaztetxoak "B"     ...............        90 / 100 gr. 
Gaztetxoak "A"     ...............        100 / 110 gr. 
Kadeteak               ….………        110 / 120 gr. 

 
 
3. ART. - 4.  Bi pilota aurkeztuko dira kategoriako, bat ere kentzea beharrezkoa ez dela. 
Ordezkarietako batek beste taldeak aurkeztutako pilota edo pilotak egokitzat jotzen ez 
badu/ditu, epaileari jakinaraziko dio, eta horrek aktan idatzi eta pilota edo pilotak bidaliko 
dio/dizkio Lehiaketa Batzordeari.  
 
3. ART. - 5. Zestaren luzera takotik puntaraino 50 eta 59 cm-ren artekoa izango da. 
 
3. ART. - 6. Arauzko kirol arropaz gain (Arau Orokorretan zehaztutakoa), derrigorrezkoa 
izango da kaskoa erabiltzea. 
 
3. ART. - 7. Pilota berriro jaurtitzeko behar den denboran baino ezin izango da atxiki, eta 
ezin izango du zestaren barnean bote egin, baina bai irristatu. 
 
3. ART. - 8.  Ezin da aldatu pilota hartzeko hasierako posizioa, ezta hori zestan edukita 
ibili ere, pilotaren bila joateko berezko bultzada izan ezik.  
 
3. ART. - 9.  Pilotak aroa ukitu eta zestan sartzen bada, ontzat jotzen da.  
3. ART. - 10.  Errebotean hartuz gero, pilota ezin izango da zestan atxiki: berehala jaurti 
behar izango da, eta berdin jokatuko da berriro frontisean jotzen badu.  
                                                                                                                                                                                                             
3. ART. - 11.  Erreboteatuz ontzat jo daiteke, pilota zestaz joz.  
 
3. ART. - 12.  Pilota sarerantz abiatzen bada, ezin da eskua sarearen gainean jarri, baina 
oinak jar daitezke.  
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3. ART. - 13.  Hona hemen Ligaren sakeko distantziak "A" lehiaketan: 
 
 

       KATEGORIA          SAKEA  FALTA   PASA-MARRA 
       

                 Umetxoak  ……     16,00 m.  …..   12,50 m.  …….   24,50 m.       
                 Umeak  ………..     16,00 m.  …..   16,00 m.  …….   24,50 m. 
                 Gaztetxoak   ….      24,00 m.  …..   16,00 m.  …….   24,50 m. 
                 Kadeteak  ………..  28,00 m.  …..   16,00 m.  …….   24,50 m. 
 
 
 
Hona hemen sakeko distantziak Finalen fasean: 
 
 

      KATEGORIA           SAKEA      FALTA    PASA-MARRA 
 

                 Umetxoak     ……...   16,00 m.  …….  12,50 m.  ……  24,50 m.   
                 Umeak  .. ………….   21,00 m.  …….  16,00 m.  ……  24,50 m. 
                 Gaztetxoak  …………28,00 m.  …….  16,00 m.  ……  24,50 m. 
                 Kadeteak  ………….  30,00 m.  ……   16,00 m.  ……  24,50 m. 
 
 
3. ART. - 14. “A” lehiaketan, lau kategorietan, 30 tantora jokatuko da. 
 
3. ART. - 15. "B" lehiaketan bi bikoteek sakea txandakatuko dute. Horren ondorioz, tantoa 
nork lortzen duen kontuan hartu gabe, bikote bakoitzak behin aterako du, bikotearen 
barnean bi pilotarietako edonork atera dezakeela. Ligan sakerako distantziak berdinak 
izango dira kategoria guztietarako: 
 
 

KATEGORIA                 SAKEA      FALTA  PASA-MARRA 
   Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak, Kadeteak         20,00 m.       ….  16,00 m.  …    .   24,50 m. 

 
           
 
Hona hemen sakeko distantziak Finalen fasean:  
 
 
 

KATEGORIA           SAKEA      FALTA  PASA-MARRA 
 

  Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak, Kadeteak      24,00 m.            ….  16,00 m.  …    .   24,50 m. 
 
 
 
3. ART. - 16.  “B” lehiaketan, lau kategorietan, partiduak 30 tantora jokatuko dira. 
 
3. ART. - 17.  “D” lehiaketan, benjamin eta kimuen kategorietan, zesta sintetiko edo ohiko 
zumezko zestez jokatu ahal izango da. Pilotak sintetikoak izango dira, eta arauzko pisua 
izango dute. Era berean, kategoria bakoitzari dagokion azkartasuna izango dute.  



 24 

3. ART. - 18.  "D" lehiaketan bi bikoteek sakea txandakatuko dute. Horren ondorioz, 
tantoa nork lortzen duen kontuan hartu gabe, bikote bakoitzak behin aterako du, 
bikotearen barnean bi pilotarietako edonork atera dezakeela. Jokalariak bi sake erabili 
ahal izango ditu, pasa-marra, falta edo kanpoa egin duen kontuan hartu gabe. Ligan 
sakerako distantziak berdinak izango dira kategoria guztietarako: 
 
 
 

KATEGORIA           SAKEA     FALTA  PASA-MARRA 
 

            Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak           20,00 m.            ….  16,00 m.  …    .   24,50 m. 
 

     
              
Hona hemen sakeko distantziak Finalen fasean:  
 
 
 

KATEGORIA           SAKEA       FALTA   PASA-MARRA 
 

              Umetxoak, Umeak, Gaztetxoak         24,00 m.            ….  16,00 m.  …    .   24,50 m. 
 

 
 
 
3. ART. - 19. “D” lehiaketan joko sistema ondokoa izango da: partidua bost (5) jokora 
jokatuko da, bakoitzak lau (4) tanto izango dituela; tanto kopurua hauxe izango da: 15, 30, 
40 eta jokoa; berrogeinako (40) berdinketa badago, jokoa irabazteko beharrezkoa izango 
da bi (2) tantoko aldea lortzea.  
Bi jokoren ondoren, lekua (aurrelaria edo atzelaria) aldatu beharko da. Lehenengo jokoan 
bikote erreferaria izan denak aldaketa burutuko du joko bikoitietan (2.a, 4.a eta 6.a); 
besteak, berriz, joko bakoitietan (3.a, 5.a eta 7.a). Launako (4) berdinketa egoteagatik 
zortzi (8) tantora baino gehiagotara jokatu behar bada, aldaketa tanto bakoitzaren ondoren 
burutuko da, aurretik adierazitako ordenari jarraiki. 
 
OHARRA.- Ikusi Arau Orokorrak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2012ko iraila 
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4.- FRONTENISEKO ARAUDIA 2012 - 2013 
 
 
 
4. ART. - 1.  Haur eta kadeteen kategorietan parte hartu ahal izango da lehiaketa honetan. 
 
 
4. ART. - 2. Gizonezkoen eta emakumezkoen bikoteek eta mistoek eman ahal izango dute 
izena. Emakumezkoen bikoteen edo bikote mistoen zerrendan lehiaketa egiteko behar 
beste bikotek izena emango ez balute, gizonezkoen lehiaketan parte hartuko lukete. 
 
4. ART. - 3. Lehiaketa sistema inskripzioen arabera taldeak osatuz eta hainbat 
pilotalekutan jokatzeko guneka taldekatuz egingo da, haien egoera geografikoa kontuan 
hartuta. 
 
4. ART. - 4. Pilotak M -20 edo ATOMIC markakoak izango dira. 
 
4. ART. - 5. Partiduak jokatzeko adierazitako pilotalekuetan, Bizkaiko Pilota Federazioak 
emandako pilota batzuk egongo dira. Guztiak apurtuko balira, tokiko bikoteak partidua 
amaitzeko behar direnak emango ditu. 
 
4. ART. - 6. Hona hemen hasierako jokaldiaren distantziak: 
 
 

KATEGORIA      SAKEA               FALTA           PASA-MARRA 
 

Umeak               ………7,00  m. (2)  …..   7,00  m. (2)  ……  24,50 m. (7) 
Gaztetxoak……..        10,50 m. (3)  …..  10,50 m. (3)  ……  24,50 m. (7) 
Kadeteak  ………….   14,00 m. (4)  …..  14,00 m. (4)  ….… 24,50 m. (7)   
   
  

 
4. ART. - 7. Partiduak 25 tantora jokatuko dira.  
 
4. ART. - 8. Partiduaren iraupena 30 minutukoa izango da Ligan, eta 45 minutukoa 
Finalen fasean. 
 
4. ART. - 9. Azken bost (5) minutuan, epaileak amaieraraino geratzen den minutu bakoitza 
adieraziko die jokalariei, pilota airean dagoenean edo atera aurretik egiten saiatuta. 
 
4. ART. - 10. Partidua amaitutzat joko da, arauzko denbora amaitu ondoren emaitza 
berdinketa ez denean. Berdinketa egotekotan, jokatzen jarraituko dute tantoa amaitu arte, 
eta epaileak adierazi beharko du tanto hori azkena dela. 
 
 
OHARRA.- Ikusi Arau Orokorrak. 
        
         
 
 
 

2012ko iraila                                                                 


