
GIPUZKOAKO TRIATLOI FEDERAZIOA 

 

Federación Gipuzkoana de Triatlón  

Anoeta Pasealekua 5 – 20014 DONOSTIA (Gipuzkoa)  

Telf.688662096 www.kirolak.net email: gipuzkoakotriatloifederazioa@gmail.com 

 

 

 

 

2022. urteko lizentziak: 

2022. urteko lizentziak ETFk batzarrean zehazten duen araudiaren arabera sartuko dira 

indarrean, honako ñabardura hauekin: 

2022an lizentziak berritzeko aukera irekitzen zaienean Gipuzkoan lizentzia gauzatu duten 

triatleta guztiei eta 2021ean talde gipuzkoar batekin, lizentzia arazorik gabe berritu ahal izango 

dute baldintza berberei eusten zaien kasuetan. Hau da, klub berean jarraitzen badute. Triatleta 

independenteek ere arazorik gabe berritu dezakete kontratua, bai lizentzia independente 

moduan, bai Gipuzkoako talde batekin. Gainerako kasu guztiak banan-banan aztertuko dira alta 

eman aurretik, batez ere prestakuntza-eskubideak betetzen direla ziurtatzeko. Aztertu ondoren, 

eta Gipuzkoan eta Gipuzkoatik kanpo prestakuntza-eskubideei dagokienez ezarritako 

irizpideak betetzen direla baieztatzeko orduan. Ildo horretatik, honako hau zehaztu behar dugu 

GTFaren aldetik. Irizpide horiek 2021ean Gipuzkoan lizentzia lortu duen edonork onartu behar 

ditu. 

PRESTAKUNTZA-ESKUBIDEEN ARAUDIA 

1. artikulua.- Kontzeptua. 

Prestakuntza-eskubidetzat hartuko dira kirol-klub baten (jatorrizko kluba) aldeko zenbatekoak, 

egindako prestakuntza-lanagatik, eta beste kirol-klub batek (helmugako kluba) bere gain hartu 

beharko duena. 

Kirolari bat – Erregelamendu bidez aurreikusitako baldintza batzuk betetzen dituenean- 

erakunde horri atxikita dagoenean ezartzen dira. 

 

2. artikulua.- Erabilgarritasuna. 

1.- Prestakuntza-eskubideen zenbatekoa honako kasu hauetan bakarrik eskatu ahal izango da: 

Erregelamendu honetan berariaz aurreikusitako baldintzak eta kasuak betetzea. 

2.- Erregelamendu honetan aurreikusitako prestakuntza-konpentsazioa ordaintzeak ez du 

eragozten Federazioaren eremutik kanpoko diru-kopuruen erreklamazioak egitea, baldin eta 

aplikagarriak badira (adibidez, etete-klausulak edo kontratu pribatuak dituzten kirolari 

profesionalen kontratuak egotea). 

Klubak eta kirolariak, etab.). 

 

3. artikulua.- Prestakuntza-konpentsazioa zehazteko aplikatu beharreko irizpideak. 

1.- Erregelamendu honetan aurreikusitako prestakuntza-konpentsazioaren eskakizuna honela 

zehaztuko da: 

Honako irizpide hauen konkurrentzia: 
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A) Kirolariek prestakuntza-eskubideak jaso ahal izango dituzte, baldin eta: 

Jatorrizko klubean 25 urte edo gutxiagorekin federatzea. Kasu horretan, erregelamendu honetan 

aurreikusitakoaren ondorioetarako, kirolari baten adina, uneko urteko abenduaren 31n izango 

da, edozein dela ere jaioteguna eta hilabetea. 

B) Kirolariak klubarekin parte hartu duenean jaso ahal izango dira prestakuntza-eskubideak, 

goragoko federazio baten (ETF, FETRI, ETU, ITU) prestakuntza-eskubideak ordaintzeko 

irizpideak betetzen ez baditu. 

D) Prestakuntza-eskubideak honako hauen emaitzak egiaztatzeagatik soilik jaso ahal izango 

dira: 

1.- Kirolariak jatorrizko kluba uzten badu independizatzeko, lehenik eta behin, hitzartutakoaren 

% 100 ordaindu beharko du. Urtebeteren buruan etete-klausularen % 66 ordaindu beharko du, 

% 33 bigarren denboraldiaren ondoren, eta hirugarren denboraldia igarotakoan, edozein klubek 

fitxatzeko askatasuna izango du. 

2.- Lehen aldaketaren ondoren triatletak hurrengo denboraldietan erakunde berri batera joatea 

erabakitzen badu, bigarren erakunde horrek ordaindutakoaren % 50 eskatu ahal izango du 

konpentsazio gisa. 

 

4. artikulua.- Prestakuntza-eskubideen konpentsazioa kalkulatzea. 

Prestakuntza-eskubideen konpentsazio ekonomikoa kalkulatzeko, Hurrengo formula: 

E = L x U x T 

Non: 

- E: kirolarien eskubideen konpentsazio ekonomikoaren zenbatekoa (eurotan).  

Prestakuntza. 

- U: jatorrizko klubean emandako ondoz ondoko urteen kopurua. Klub bateko kide izateko, 

federazio-lizentzia izan beharko du erakunde horrek. 

Federazioek behar bezala emandako ziurtagiriak hartuko dira erreferentziatzat. 

Klubei atxikitako triatletak. 

GTFan aurkeztutako eskolen zerrendetan agertzea. 

- T: txapelketen koefizientea edo lehiaketa-gunea. 

Gipuzkoako maila: 1 

Euskadiko maila: 3 

Estatuko maila: 5 
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Maila gorenekoak maila handiagoko beste erakunde batzuen irizpideetan sartuko lirateke. 

- L: kasuan kasuko kategorietako federazio-lizentziaren prezio osoari dagokion zenbatekoa. 

Hau da, triatletak igaro dituen kategorietako kopuruen batura. 

Adibidea: 

E = L x U x T 

U = Klubarekiko urte osoak. Eskola-maila 1 + kadete 1 

T = Lehiaketaren eremuko koefizientea. Euskadiko Txapelketa 

L = 52, federazio-lizentziaren prezioa kadete mailan 

Aurtengo denboraldia. 

E = 52 x 2 x 3 = 312 € 

* "e" osoari BEZaren % 21 emango zaio, ogasunak hala iritziz gero. 

GTFko Prestakuntza Eskubideen Erregelamenduak ez du halakorik aipatzen 

Kirol-klub batek beste bati ordaindu behar dizkion zenbatekoak BEZetik salbuetsita egon behar 

dira. 

Hurrengo artikuluaren arabera: GTFko Prestakuntza Eskubideen Erregelamendua 

GTFk berak aztertu eta ebatzi ahal izango du gaiarekin zerikusia duen edozein gai. 

Erregelamendu honetan aurreikusitako prestakuntza-konpentsazioak eskatzea eta ordaintzea 

edo kobratzea; eta, oro har, 

Erregelamendu honen edukiari dagokionez bidezkoa den guztia, 

Interpretazioa, dela gai edo kasu jakin baten ebazpenari buruzkoa, 

Materia planteatzera iristea. 

Ildo horretan, 2021ean Gipuzkoan lizentzia atera duen kirolari orok irizpideak onartu behar 

ditu. 2022an beste edozein lekutan lizentzia lortu aurretik, 2021eko atxikipena justifikatuta izan 

beharko du; lehenengo ondorioan, kirolariari ezarriko zaio erantzukizuna; bigarrenean, elkarte 

berriari; hirugarrenean, lizentzia berria gauzatzen duen federazioari; eta, azkenik, FETRIri. 

Helmugako klubari dagokion faktura; kirolariak edo elkarte berriak ordaindu beharko du, eta 

lizentziak onartzen dituen federazioa ere erantzule izango da. FETRI izango da azken 

arduraduna, kirolariak estatuko edo goragoko edozein lehiaketatan parte hartzen badu. 

Aurreko artikulua eskuragarri dago jatorrizko klubarentzat, eta horrek uko egin ahal izango dio, 

osorik edo zati batean, erregelamendu honetan xedatutakoaren arabera legokiokeen kopuru edo 

zenbatekoari. 
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5. artikulua: 

Klub bakoitzak 2021eko abenduaren 19a baino lehen aurkeztu beharko du bere prestakuntza-

eskubideak betetzen dituzten kirolarien zerrenda, eta ahalik eta datu gehien eman beharko ditu, 

betiere GTFak onartu eta berretsi ditzan. Bestela, eskubideak jasotzeari uko egiten diola 

ulertuko da, prestakuntza-eskubideei uko egitea edo eskubide horiek modulatzea. 

1.- Destinoko kirolari eta klubari dagokio GTFn agiriak egiaztatzea, arau honetan eskatzen 

diren betekizunak eta baldintzak kontuan hartuta. Prestakuntza-eskubideen galdaezintasuna 

dakarren salbuespenezko kasua da. Prestakuntza-eskubideei dagokien zenbatekoa ordaintzea 

saihesteko pertsona edo erakunde batek aurkeztutako dokumentazioa faltsutzea, eta, gainera, 

dagokion bezala ordaindu behar da. 

Erregelamendu honetan aurreikusitakoak GTFko diziplina-organoari jakinaraziko zaizkio, hala 

badagokio, erantzukizunak argitu behar badira. 

2.- Argitaratutako behin-behineko zerrendaren aurrean, pertsonek edo erakundeek 

Berrikuspena eskatu, argitaratu eta 5 egun balioduneko epean. 

3.- Berrikusteko eskaerarik ez badago edo, daudenak ebatzi ondoren, GTFak 

2022rako prestakuntza-eskubideak jasotzeko eskubidea sortzen duten kasuen behin betiko 

zerrenda argitaratuko du. Argitalpena honako hauen bidez egingo da: 

Dagokion zirkularra. 

4.- Helmugako klubak, kirolariari GTFn edo triatloiko beste edozein federaziotan alta eman 

ahal izateko, 

Orpo bat jatorrizko klubaren izenean edo jatorrizko bankuan sartu izanaren egiaztagiria 

bidaltzea. Ordainketa hori agiri bidez egiaztatu beharko du kirolariak edo klub hartzaileak 

GFTan. 

5.- Destinoko klubak artikulu honen aurreko paragrafoan aurreikusitakoa betetzen ez badu, 

triatleta independente gisa agertuko da, eta erakunde horretan sartzeko ezinbestekoa izango da 

egunean jartzea. 

Adierazitako ordainbideen bidez ordainduko da zenbatekoa. 

 

6. artikulua.- Eskubideekin zerikusia duten kasu guztiak ezagutzeko eta ebazteko eskumena 

Prestakuntza. 

1.- Erregelamendu honen bidez, GTFaren esparruan, Prestakuntza-eskubideak. Batzorde hori 

kide anitzekoa izango da, eta hiru kidek osatuko dute: 

Idazkari nagusia, lehendakaria eta zuzendaritza-batzordeko beste pertsona bat. 
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Batzorde horrek eskumen hauek izango ditu: 

Erregelamendu honetan aurreikusitako prestakuntza-konpentsazioak eskatzea eta ordaintzea 

edo kobratzea; eta, oro har, Erregelamendu honen edukiari buruzko guztia erabakitzea, dela gai 

horrekin zerikusia duen edozein gairen edo kasuren ebazpenari buruzko interpretazioa. 

Planteatzea. Batzorde horren erabakiak edo ebazpenak, prestakuntzak federazio-bidea agortzen 

du, eta haien aurka ezin da errekurtsorik jarri GTFan. 

2.- Ezohiko kasuetan, kasu jakin batean gertatzen diren inguruabar bereziak ikusita,GTFko 

Prestakuntza Eskubideak Ebazteko Batzordeak arrazoitutako gertaera zehatza. 

Eskabideari buruz egoki iritzitako guztia xedatzea, kontzeptu hauetan: 

Eta arau honetan aurreikusitako irizpideak edo zenbatekoak modulatu ahal izango dira. 

Ekitate-irizpideen arabera. 

 

Lehen Xedapen Gehigarria 

Urtero, azken lauhilekoan eta, betiere, abenduaren 31 baino lehen, 

Erregelamendu honetan aipatzen diren irizpideak onartuko dira. 

Bigarren xedapen gehigarria 

Erregelamendu honetan jasotako arau-erreferentziak eta -igorpenak honako hauei buruzkoak 

dira: 

Gaur egun indarrean daudenak eta etorkizunean ordezka ditzaketenak. 

Xedapen indargabetzailea 

Erregelamendu honek aurreko dokumentu edo xedapen guztiak indargabetzen ditu. 

Erregelamendu hau indarrean sartu aurretik aplikatzekoak zirenak. 

Prestakuntza-eskubideak. 

Azken xedapena 

Erregelamendu hau GTF, ETF eta FETRIn(gainerako lurralde- edo autonomia-federazioak 

barne) sartuko da indarrean, eta indarrean eta eraginkor izango da . 

 

Donostian 2021eko abenduak 3. 
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