2022KO DEIALDIA MENDI
LASTERKETETAKO EMF PROBA
OFIZIALETARAKO


LINEAKO LASTERKETEN EUSKADIKO TXAPELKETA



EUSKADIKO BERTIKAL TXAPELKETA



EUSKADIKO ULTRA TXAPELKETA



LINEAKO LASTERKETEN EUSKADIKO KOPA



BERTIKALEKO EUSKADIKO KOPA



EUSKADIKO ULTRA KOPA

Gasteiz, 2021eko urriaren 22ª
EMFren hurrengo edizioaren plangintza egiten hasi behar dugu: mendiko
Lasterketen

EMF-FVM

lehiaketa-probak,

bakoitza

bere

lerro-modalitatean,

bertikalean eta ultran..
Deialdi honen bidez, datorren urterako antolaketa-proposamen bat aurkeztera
animatu nahi zaituztegu, eta, horrela, EMF 2022ren Mendi Lasterketetako Proba
Ofizialen Egutegia egin ahal izango duzue.
Deialdia kopetarako eta txapelketetarako da, lerroko ohiko hiru modalitateetan:
bertikalak eta ultrak. Proposamen honen helburua da antolatzaile zareten aldetik
zuen laguntza paregabea izatea zirkuitorako probarik egokienak eta onenak izateko.
EMFren Mendi Lasterketen Araudi Ofizialean txapelketen eta kopen formatu
klasikoaren alde egiteko egindako aldaketen berri ematen dizuegu, baita arbitrajeari
buruzko kategoria eta xehetasunena ere.
Era berean, EMFk onartu nahi duen edo EMFren Mendi Lasterketen
Erregelamendu Ofizialaren enuntziatua kontrol-oinarri gisa erabiltzen duen proba
orok dagokion baimena eskatu beharko du idatziz, eta baimena eman arte itxaron
beharko du.

OHAR OROKORRAK
Helburu nagusietako bat da mendiko lasterketak egitea Euskadiko lurralde
guztietan. 2022rako deialdia hiru modalitateetako (lerroa, bertikalak eta ultra)
txapelketa eta kopako probetarako egiten da.

Antolatzaileek bete beharreko baldintzak:
- EMFren Mendi Lasterketen Egutegi Ofiziala aukeratzen duten probak mendifederazio bateko klub edo erakunde afiliatuek antolatu beharko dituzte, edo,
bestela, proba egiten den lurraldeko klub edo lurralde-federazio baten laguntza
izan beharko dute.
- Astebete lehenago, lasterketan parte hartzen duten federatu gabekoentzako
kontratatutako aseguru-poliza aurkeztu beharko da.
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- Izena emateari dagokionez, probaren antolatzaileak gutxienez % 20ko
deskontua egingo die EMFn federatuta dauden korrikalariei, federatu gabekoei
dagokienez.
- Gehienezko parte-hartzaile kopurua ezarrita duten lasterketen antolatzaileek
EMF-FVM lasterkari federatuentzat soilik irekiko dute izena emateko epea
astebete lehenago.
- Antolatzaileak 10 dortsal gordeko ditu EMFren konpromisoetarako, proba egin
baino 15 egun lehenago arte. EMFk epe horretan erreklamatzen ez baditu,
antolatzaileak EMFk erreklamatzen ez dituen dortsalak izango ditu. Dortsal
horietako 3 antolatzaileek utziko dituzte, korrikalariak saritzeko inolako kosturik
gabe, eta gainerako dortsalak interesdunek ordainduko dituzte.
- Antolatzaileak izen-emateak itxi bezain laster eman beharko du izena, ahal dela
lasterketa baino hiru egun lehenago, EMF korrikalari federatuak egiaztatu ahal
izateko. Era berean, sailkapenak gehienez ere probaren hurrengo egunean
entregatu beharko dira, EMFk eskatutako formatuan eta beharrezko datuekin.
Agiri hori antolatzaile bakoitzari emango zaio, dagokionean.

EMFk bete beharreko baldintzak:
- Klubei eta gure euskarri digitalei zabaltzea.
- Txapelketetarako arbitroak.
- Materiala:
O Helmuga-arkua eta helmuga-erlojua (bi elementu horiek batera mailegatzen dira)
O Karpak
O Walkie Talkies
Proposamenak bidaltzen dituzten antolatzaileek EMFren Mendi Lasterketen
Araudi Ofiziala ezagutu eta onartu behar dute oso-osorik, eta araudi hori beste
batzuen gainetik nagusituko da lasterketa bera beste zirkuitu batzuetarako
puntuagarria bada. Lasterketen Batzordearen oniritziarekin eta gure konfiantzazko
arbitroen lankidetzarekin justifikatutako salbuespenak baloratu ahal izango dira.
Antolatzaileek ezagutzen eta onartzen dute EMFren babesle ofizialak daudela,
baina horrek EZ du oztoporik izan behar antolatzaileek beste babesle batzuk izan
ditzaten beren proban. Deialdi hau idazteko unean, babesle ofizialak honako hauek
dira: Ternua - Adartia. Ez da baztertzen etorkizunean marka babesle berriak sartzea;
horiek, bere garaian, ofizialki jakinaraziko zaizkie hautatutako antolatzaileei.
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Antolatzaileek EMFri irteeran, helmugan eta podiumean dauden espazioak utzi
beharko dizkiote, babeslearentzat eta EMFren logoentzat.
EMFk lehentasunezkotzat joko ditu soilik kirolari federatuek parte hartzea
onartzen duten lasterketak, onartu egingo da federatu gabeko korrikalariek parte
hartu ahal izatea, eta antolatzaileek nahitaez istripu-aseguru bat eta erantzukizun
zibileko aseguru bat egin beharko diete. Halaber, federatu gabeko korrikalari horiek
lasterketaren sailkapen orokorrean agertu ahal izango dira, baina ez dira sailkapen
ofizialetan sartuko, eta ezingo dira EMFk emandako sariak eta trofeoak eskuratu.
EMFren Mendi Lasterketen Egutegi Ofizialean sartzen diren lasterketei
buruzko informazioa diseinatzeko asmoz, antolatzaileek EMFri bere proben
ibilbidearen GPS Track-a emango diote.
EMFren Mendi Lasterketen Egutegi Ofizialean parte hartzeko hautatutako
proben antolatzaileek konpromisoa hartu dute bere garaian EMFk deituko duen
antolatzaileen bilerara joateko. Bilera horretan, probako gai espezifiko guztiak,
araudia, jarduteko protokoloak, zalantzak argitzea eta abar jorratuko dira.
Antolatzaileek uneoro errespetatuko dute EMF protokolo ofiziala (aurkezpenekitaldia, sari-banaketa, etab.), eta, era berean, behar bezala ikusarazi beharko dute
EMFren logotipo ofiziala probaren publizitatean eta webgunean.
Antolatzaileek legezko kontratu bat sinatuko dute EMFrekin, eta, bertan,
honako

hauek

jasoko

dira:

eskubideak

eta

betebeharrak,

publizitatearen,

protokoloaren, araudiaren eta abarren alderdiak, eta Mendiko Lasterketen
Erregelamendu Ofizialean jasota ez dauden eta harekin zuzenean lotuta dauden
beste puntu batzuk.

IRUDI UNIFORMEA LEHIAKETETAN
EMF bere egutegi ofizialeko proba guztien publizitateaz arduratzen da,
horretarako sare sozialak, webguneak eta posta elektroniko bidezko bidalketa
masiboak erabiliz bere Mendi Lasterketen Egutegi Ofizialeko klubetara.
Erakunde antolatzailea irteera- eta helmuga-lerroa antolatzeaz arduratuko da:
irteera- eta helmuga-arkuak, publizitate-hesiak, karpak, ekitaldietarako eta trofeobanaketarako podiuma, irteera-kontrola eta megafonia.
EMFren Mendi Lasterketen Egutegi Ofiziala eta proba bakoitza ahalik eta
gehien zabaltzeko, EMFren Komunikazio Arloak prentsa-oharrak bidaliko dizkie gure
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lurralde historikoko komunikabide garrantzitsuenei. Jakinarazpen hori proba
bakoitzaren aurretik eta ondoren egingo da.
EMFk, Komunikazio Arloaren laguntzarekin, probaren aurretik eta ondoren
EMFren web orri ofizialean dagoen informazio guztia etengabe eguneratuko du, eta
antolatzaileak bere euskarri digitaletan eguneratuko du.

ARBITRAJEA
Arbitro ofizialekin arbitratzea beharrezkoa izango da proba guztietan.
Arbitroek gaua igaro behar badute lasterketaren berezko zereginak eta
ordutegiak betetzeko, antolatzaileak ostatua eta mantenua kudeatzen lagunduko du,
eta EMFk ordainduko ditu. Kasu horretan, antolatzaileak konpromisoa hartzen du
ostatuak probaren eremuan ahalik eta baldintza onenetan lortzen laguntzeko.

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK
EMFren Mendi Lasterketen Egutegi Ofiziala osatuko duten probak hautatzeko,
irizpide hauek hartuko dira kontuan:
- Kontuan hartuko da, lehenik eta behin, EMFk homologatutako proba izatea.
- Kontuan hartuko da proben eta antolatzaileen antolaketa-historia ona.
- Egutegiko proben txandaketa kontuan hartuko da, eta beste proba batzuk
egiteko aukera emango du.
- Banaketa geografikoa kontuan hartuko da.

Deialdi honekin batera doakizu EMFren 2022ko Mendi Lasterketen Egutegi
Ofizialean sartzeko eskabide-orria. Hau probaren dosier txiki batekin batera bidali
behar diguzue. Ezinbestekoa izango da lasterketa nolakoa izango den azaltzen duen
txosten tekniko hau jasotzea; aurreko urteetan EMFren Mendi Lasterketen Egutegi
Ofizialean sartu diren probak salbuetsita egongo dira probaren dosierra bidaltzetik,
lehen eskaeran egin baitzuten.
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Bidali eskabideak helbide honetara: zuzendaritza@emf.eus

ESKAERAK

AURKEZTEKO

EPEA

EMF

2021EKO ABENDUAREN 3AN AMAITUKO DA
Zuen esanetara gaude deialdi honi edo EMFren Mendi Lasterketen
Erregelamendu Ofizialari buruzko zalantza edo kontsulta teknikoei erantzuteko.

Agur bero bat.
EMF lasterketen batzordea
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ESKABIDE-ORRIA
o

• EUSKADIKO LINEAKO LASTERKETA KOPA 2022

o

• EUSKADIKO KOPA ULTRA 2022

o

• EUSKADIKO KOPA BERTIKALA 2022

o

• EUSKAL HERRIKO LINEAKO TXAPELKETA 2022

o

• EUSKAL HERRIKO LASTERKETA BERTIKALEKO TXAPELKETA 2022

o

• EUSKAL HERRIKO ULTRA TXAPELKETA 2022

o

Probaren izena:

o

Antolatzaile Kluba:

o

Probaren zuzendaria:

o

Proba garatzeko gunea:

o

Biztanleria:

o

Lurraldea:

o

Distantzia kilometrotan:

o

Maila positiboa eta negatiboa:

o

Gauzatze-data:

o

Egun alternatiboa:

o

Hauek erabiltzen dituzten inskripzioen plataforma:

o

Harremanetarako telefonoa:

o

Posta elektronikoa:

o

Harremanetarako posta-helbidea:

o

Karreraren web helbidea:
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