
 
 

 

EUSKAL ESKALADA HAUTATZEKO IRIZPIDEAK 2022 

1. PRINTZIPIO OROKORRAK 

Kirolari bat hautatua izateko irizpide guztiek honako printzipio orokor hauek bete behar dituzte: 

1.1. GARDENTASUNA. Kirolariek, edozein genero, modalitate edo kategoriatakoak direla ere, 

irizpideak eta hautaketa-prozesua zehatz-mehatz ezagutu behar dituzte, hautatuak izateko 

prestatu ahal izateko. 

1.2. Aukeren BERDINTASUNA: kirolariek aukera berdinak izan behar dituzte generoa edozein 

dela ere (emakumezkoa, gizonezkoa edo beste batzuk), kirol-modalitate bat 

praktikatzeagatik (abiadura, blokea, zailtasuna, konbinatua eta paraeskalada) edo kategoria 

jakin batekoa izateagatik (14 urte azpikoa, 16 urte azpikoa, 18 urte azpikoa, 20 urte azpikoa 

eta absolutua). 

1.3. Ekitatea: hautaketa-prozesuan ez da kirolaririk diskriminatu behar genero jakin batekoa 

izateagatik (emakumezkoa, gizonezkoena edo beste batzuena), kirol-modalitate bat 

praktikatzeagatik (abiadura, blokea, zailtasuna, konbinatua eta paraeskalada) edo kategoria 

jakin batekoa izateagatik (14 urte azpikoa, 16 urte azpikoa, 18 urte azpikoa, 20 urte azpikoa 

eta absolutua). 

1.4. Arrazionaltasuna: kirolariek ulertu behar dute nazioarteko lehiaketa batera joatea funtsezko 

hiru faktoreren araberakoa dela: 

A) Kirolariak hautaketa-irizpideak betetzea. 

B) Antolakundeak kirolarientzako lekuak izatea. 

C) Kirolarientzako dauden plazak emaitza hobeak dituzten Espainiako Selekzioko beste 

kirolari batzuek ez betetzea. 

 

2. HELBURUAK 

2.1. HELBURU NAGUSIA 

Gutxieneko kirol-errendimendua lortzea. 

2.2. LOTUTAKO HELBURUAK 

Lotutako helburuak, EMFk zaindu behar du kirolariak lehiaketetara ahalik eta baldintza fisiko, 

tekniko, taktiko eta psikologiko onenetan joatea. Lehentasun horiekin, 2022ko eskalada 

hautatzeko helburu hauek planteatzen dira: 
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2.2.1. Kirolariei egonkortasuna ematea, ahal den neurrian, hautatua izan den zirkuitu 

nazionaletan. Denboraldi batean zirkuitu batean lehiatzeko aukera izatea, lehiaketa bakoitza 

hurrengoarekiko kanporaketa izateak dakarren estresik gabe. 

2.2.2. Informazioa garaiz ematea, lehiaketak planifikatu ahal izateko. Ildo horretan, 2023ko 

Espainiako Selekzio gehienak 2022ko abendutik 2023ko urtarrilera bitartean osatuko dira. 

2.2.3. Nazioarteko eta nazioko lehiaketetan esperientzia ematea kirolariei, eskatzen zaien 

errendimendu-maila eta horien garapena eta funtzionamendua ezagutu ahal izan ditzaten. 

 

 

3. PARTAIDETZA-KUOTAK 

Lehiaketa bakoitzean, EMFk gehienezko kirolari kopurua ezartzen du generoaren eta 

modalitatearen arabera: 

- 14 urtez azpikoen kategoria: 3 kirolari, generoaren eta modalitatearen arabera 

- 16 urtez azpikoen kategoria: 3 kirolari, generoaren eta modalitatearen arabera 

- 18 urtez azpikoen kategoria: 3 kirolari, generoaren eta modalitatearen arabera 

- 20 urtez azpikoen kategoria: 3 kirolari, generoaren eta modalitatearen arabera 

- Absolutua: 3 kirolari generoaren eta modalitatearen arabera 

- Bloke absolutuko lehiaketa: 8 kirolari 

EMFren helburu nagusia, nazioarteko lehiaketetara joateari dagokionez, kategoria bakoitzean 

parte hartzeko kuotak ematen dituzten plaza libre guztiak deitu eta betetzea da. Hala ere, helburu 

hori honakoek muga dezakete: 

Aurrekontua. Euskal Selekzioak lehiaketa nazional batean parte hartuko balu, plaza guztiak deitu 

eta beteko lituzke, 18 kirolari eta teknikari 1 gazte-kategorietan modalitate bakoitzeko, eta 8-10 

kirolari modalitate bakoitzeko, bloke-modalitatean kategoria absolutuetan teknikari bat edo bi 

izanik. Aurrekoa kontuan hartuta, deialdi bakoitza aurrekontuaren arabera egokituko da. 

Lehen sailkapen-mailara igarotzeko gutxieneko errendimendu-maila. Hautaketan parte hartzeko 

beste faktore mugatzaile bat izango da kirolariak errendimendu-maila bat izatea (selektiboetan 

eta/edo lehiaketa nazionaletan behatua, betiere dagokion haztapenerako eskatzen den 

gutxieneko parte-hartzaile kopurua mantentzen bada), eta, ziur aski, maila hori ez da asko 

urrunduko parte hartzen duen lehiaketako lehen sailkapen-sailkapenetik. 

 

 

4. EUSKAL ESKALADA HAUTAKETARA SARTZEKO BIDEAK 2022 

4.1. Ohiko BIDEA: kirolariek euskal aukeraketan parte hartzeko aukera dute, emaitzak kontuan 

hartuta 
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4.2. KATEGORIA ETA MODALITATE GUZTIEI APLIKA DAKIZKIEKEEN GOGOETAK 

- Berdinketak: berdindutako irizpide edo emaitzen kasuan: 

- Kategoria bereko kirolarientzat lehiaketan emaitza onena lortu duen kirolaria aukeratuko da. 

- Aurreko urteko edo kategoriako kirolariek lehentasuna izango dute lanpostu huts bat 

betetzeko. 

- Berdinduta dauden kirolarien kopurua handia bada, selektiboa deitu ahal izango da. 

- Plaza HUTSAK: ezarritako irizpideak betetzen dituen kirolaririk ez badago, dagokion 

kategoriako eta modalitateko plaza hutsik gera daiteke. 

- Lehentasun NAZIONALA: oro har, emaitza nazionaletan oinarritutako irizpideak nagusituko 

zaizkie emaitza autonomikoetan oinarritutako irizpideei. Epe luzera, helburua izango litzateke 

FEDMEk antolatutako lehiaketak lehentasunezko irizpide gisa erabiltzea kirolariak 

AUTONOMIA Selekzio desberdinetan sartzeko. 

- Lehentasun AUTONOMIKOA: oro har, lehen urteko kirolariei 14 urtez azpiko kategoria eman 

ahal izango zaie. Kategoria horretan, EMFk araututako lehiaketetan emaitza nazional 

garrantzitsuak lortzeko aukerarik izan ez dutenez, Euskadiko Txapelketa eta Kopa onartuko 

dira euskal selekzioetara sartzeko irizpide gisa, eta argi eta garbi utziko da Euskadiko 

Txapelketak eta kopak emaitzak hartuko dituztela selekzioan parte hartzeko. 

- Kointzidentziaren ARABERAKO ORDEZKARITZA: irizpide bat edo gehiago pertsona berean 

bat badatoz, irizpide teknikoaren araberako sailkapenaren hurrengoak soilik ordezkatuko ditu 

kirolariak (5.4 atalean zehaztua). 

4.3. IRIZPIDE TEKNIKOA 

Ezohiko bidearen edo bide arruntaren irizpiderik betetzen ez duen kirolari bat irizpide 

teknikoaren (KT) bidez hauta daiteke. 

- Potentzialtasun-irizpide teknikoa (PLE). Plazak geratzen badira, epe luzerako 

emaitzak aurreikus daitezkeen kirolariak aukeratu ahal izango dira. 

- Aukera-irizpide teknikoa (CTO). Plazak geratzen badira, kirolariak aukeratu ahal 

izango dira, nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko aukera emateko. 

4.4. HAUTATZAILE AUTONOMIKOAK 

Hautapen Autonomikoak nazioarteko lehiaketen simulakroak dira, eta kasu hauetan egin 

ahal izango dira: 

- Aurreko denboraldian edo aurtengo denboraldia hasi aurretik lehiaketa nazionalik ez 

egotea. 

- Berdinketa. Lortutako emaitzengatik kirolarien kopuru handi batek plaza bera lortzeko 

aukera berdindu badu, selektibo nazional bat antolatu ahal izango da, lehiaketa 

egoera gisa, berdinketa hausteko. 
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- Kategorien arteko emaitzak kontrastatzeko beharra, kategoria gazteenak hurrengoak 

baino gehiago badira. 

- Kirolarien mailaren eta lehiaketan bertan eskatzen denaren arteko emaitzak 

kontrastatu behar dira, lehenengo sailkapen-maila pasatzeko. 

 

 

5. ERANTZUKIZUNAK 

Horrekin guztiarekin, kirolariek hainbat ardura izango dituzte selekzioarekin: 

- Urtearen hasieran programatutako kontzentrazioetara eta ekitaldietara joatea 

- Estatuko lehiaketetara joatea 

- Hautaketa irudikatzea programatutako ekitaldietan 

- Taldearekiko eta staff teknikoarekiko jarrera produktiboa eta errespetuzkoa izatea 

Selekzioak honako hauek izango ditu kirolarientzat: 

- Eskaladan prestakuntza teknikoa eta pertsonala eskaintzea 

- Lehiaketa eta kontzentrazio egokietara laguntzea 

- Kirolariei ekipamendurik onena ematea. 

 

 

6. SALBUESPENAK 

Hautaketarekin ez joateko salbuespenak, behar bezala justifikatuta: 

- Ikasketak (azterketak) 

- Lesioak 

- Lana 

- Espainiako selekzioak deitzea 


