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EUSKAL FUTBOLAREN
DENBORALDI BIKAINA

Gabonetan hasi ginen hiru futbol-selekzio absolutuekin, hots,
areto, emakume eta gizonezkoena, Kataluniaren aurka
jokatzen, giro bikainarekin eta zaleen erantzun apartarekin.

Sub 18 eta Sub 16 kategorietako gazteak txapeldun izan dira Estatuko
erkidegoetako selekzio guztien artean. Emakumeen selekzioak argi eta
garbi irabazi zion Estoniari, 0-5eko emaitzarekin. Partidua Tallinen
jokatu zen. Gure selekzioek Euskadiren futbol-maila handia erakutsi
dute, hiru koloreak harrotasunez eta ondo eginez erakutsirik.

Klubek ere aparteko maila erakutsi dute: hiru talde ditugu ema -
kumeen lehenengo mailan Oiartzun igo ostean eta Eibar mantenduz
gizonezkoen hirurek mailari eustea espero dugu.

Bilbao Athletic taldearen igoerarekin bi talde izango ditugu 2.A
mailan, Alavesekin. Eta Arenas, Gernika eta Portugaleteren igoerarekin,
berriz, 9 talde izango dira 2.B mailan.  

Horrek hirugarren maila nazionala eman die Getxo, Aretxabaleta eta
Elorriaga taldeei, Deusto eta Ondarroa eta Gasteizko Aurrera taldeko
hiru txapeldunez gain. Zorionak guztiei egindako lanagatik eta lortutako
emaitza bikainengatik.

Denok dakigu futbolak gainditu beharreko ertzak eta zailtasunak
dituela,eta horretan jarraitu behar dugu lanean, baina egin dezagun
etenaldi bat denboraldi bikain honetaz gozatzeko.

Aste gutxi batzuen ondoren, berriro hasi eta borrokatzeari ekingo
diogu, lortutakoari eutsiko diogulakoan. 

Zorionak denoi

BRILLANTE TEMPORADA 
DEL FÚTBOL VASCO

Comenzamos en Navidad con las tres selecciones absolu tas de
futbol, sala, femenino y masculino contra Ca talunya con un
gran ambiente y excelente respuesta de la afición. Los chicos

de la Sub 18 y Sub 16 han sido campeones entre to das las selecciones
autonómicas del estado. La selección femenina ganó con claridad a
Estonia por 0-5. En el partido celebrado en Tallín. Nuestras selecciones
han dado un gran nivel del futbol de Euskadi luciendo la tricolor con
orgullo y buen hacer. 

Los clubes también han mostrado un nivel excepcional, tenemos tres
equipos en primera femenina con el ascenso del Oiartzun y confiamos en
mantener los tres de primera en mas culino con la permanencia del Eibar.

El ascenso del Bilbao Athletic hace que, junto al Alavés, ten gamos dos
equipos en 2ª División A. Y con los ascensos del Are nas, Gernika y
Portugalete sumamos 9 equipos en 2ª División B.

Ello ha dado la tercera categoría nacional al Getxo, Aretxaba leta y
Elgorriaga además de los tres campeones de grupo Deusto, Aurrera de
Ondarroa y Vitoria. Zorionak a todos por el trabajo realizado y por los
brillantes resultados obtenidos.

Todos sabemos que el fútbol aun tiene aristas y dificultades que re -
solver y en ello hemos de seguir trabajando, pero hagamos un pa réntesis
para disfrutar de esta espectacular temporada. 

Dentro de unas pocas semanas otra vez a empezar y a luchar de
nuevo, confiemos en mantener lo conseguido.

Zorionak denoi 

Colaborador
Laguntzailea



ba kiderekin batera.
Euskadiko federakundearen

lehendakariak euskal futbolak
bizi duen une bikaina azpimarra -
tu zuen, izandako igoerengatik,
eta bereziki, Euskadiko sub’18
eta sub’16 selekzioek lortutako
Esta tuko bi tituluengatik, aurre -
karirik gabeko une gogoangarria
izan baita. 

Batzarra amaituta koan, zeine -
tan denboraldi hone tako kontuak
eta hurrengoko aurrekontua zein
irailetik ekainera garatzea au -
rrei kusi den kirol-txapelketen
plana onartu zen, Ibon Areso,
Bilboko alkate ohia, omendu
zen, fut bolari eta Euskal
Selekzioari emandako ba besa -
gatik.
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Pedro Solaun, Nerea Zalabarria, Juan Luis Larrea, Luis Mari Elustondo, Kepa Allica eta Xabi Irusta Batzarrean

BATZAR NAGUSIAK
2015/16 DENBORALDIKO
OINARRIAK EZARRI DITU

Donostiako Aquariuma
izan zen oraingo ho -
netan Euskadiko Fut -

bol Federakundearen Batzar
Nagu siaren eszenatoki ikus -
garria. Luis Mari Elustondok
zuzendu zuen ekainaren 29an
egin zen batzar hau, eta bilerara,
besteak beste, Gipuzkoako eta
Arabako Federa zioetako lehen -
dakariak bertaratu ziren, hots,
Juan Luis Larrea eta Pedro So -
laun. Bizkai tik Jose An gel La -
brador lehenda ka riordea berta -
ratu zen, federa zioko beste hain -

Euskal futbolak igoera 
eta tituluekin bizi duen
une bikaina, Donostian
izan zen Euskal Batzar
Nagusiaren ardatz nagusi.

Fran Rodríguez

Kirol eta politika arloko buruzagiak, omendutako Ibon Aresorekin,
Eneko Goia Donostiako alkatea eta Luis Mari Elustondo lehendakaria

Hainbat konpromisario EFFko lehendakaria Estatuko Txapelketetako Kopak
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TORINOK EUROPAR
AUKERAREKIN
AMAITU ZUEN

Txapeldunen Ligako
taldeen fasean kan -

poratuak izan ostean, zuri-
gorriek Europako Ligari
atzeman zioten 2012.an
egindako lan ona erre -
pikatzeko asmoarekin, o -
rduan final handiraino
heldu baitziren miresmena
sorrarazi zuten ekintzekin.
Baina Torinok bilbotarrak
kanporatu zituen, joan -
ekoan 2-2 berdindu on do -
ren San Mamesen 2-3 ira -
bazita. 

Ligan zazpigarren amai -
tu zuten eta Europako Li -
gara itzuliko dira.

milaka zaleei gozarazi zieten as -
kotariko jarduerekin.

ATHLETIC HIRIA
Fan-zone delakoan eta, ondo -

ren, Nou Camp-eko harmailetan
bizi izandako jaia ezin izan zen,
tamalez, zelaira jaitsi, non Bar -
tzelona berriz ere nagusitu baitzen
lehoien aurrean. 

Baikortasunera gonbidatzen
zuen partidu-hasiera baten ostean,
Messi bakarkako ekintza batean
agertu, eta izugarrizko gol batekin
bideratu zuen garaipena. 

Atsedenaldiaren aurretik Ney -
marrek aldea areagotu eta on -
doren, izar argentinarrak berriz
ere hirugarren golarekin erabaki
zuen. 

Bilbotarrek, ordea, ez zuten
amore eman eta emozio apur bat
eman zioten amaieran Iñaki Wi -
lliamsen burukada bati esker. 

Valverderen mutilen erreak -
zioak ez zuen emaitzarik izan eta
azkenean Bartzelonan geratu zen
Kopa. Orain, errebantxarako beste
aukera bat izango du Athleticek,
uztailean, Superkoparekin,
15/16ko denboraldiko lehen titu -
luarekin.

zuelarik. Baina etxean jokatzearen
abantailak eta gorri-urdinen sasoi-
une bikainak ez zuten zale zuri-
gorriak beldurtzea lortu, atzera
ere andana joan baitziren (agin -
tariek diote 70.000 lagun joan
zirela) beren taldea babestera,
berriro portaera bikaina izanik. 

Josu Urrutia buru duen taldeak
Athletic Hiria jartzearen aldeko
apustua egin zuen berriz ere, oso
harrera ona izan zuelako Valentzia
eta Madrilgo finaletan, eta
oraingo honetan aurreko biak
gainditu zituzten antolatzaileek
kantitateari eta kalitateari dago -
kienez. 

Athleticen barrutia izugarrizko
festa izan zen, bertaratu ziren

MESSIK ATHLETICEN
GABARRA ATERATZEKO
AMETSA HAUTSI ZUEN,
ERREGE KOPAREN FINALEAN

Azken sei urteetako hi -
rugarren kopa-finala
jokatu zuen Athleticek

eta, berriz ere, FC Barcelona tal -
dearen boterearen aurrean amore
eman behar izan zuen, oraingo
honetan, gainera, etxean jokatzen

Zale zuri-gorrien inbasioa
konde-hirira ez zen
nahikoa izan Athleticek
Bartzelona, Messi buru
zuena, menderatzeko.

Adolfo Marcos

Zale zuri-gorriek etengabe animatu zuten, baina Messiren kalitateak erabaki zuen partidua



SD Eibar irribarretsu da -
go berriro ere, oso Liga
amaiera latza bizi on -

doren, une askotan eutsiko ziola
bizi izan baitzuen. Baina, Depor -
tivo de la Coruñaren ezusteko
erreakzioak, Nou Camp-en 2-0
galtzen joan ondoren, armaginak
Bigarren Mailara eraman zituen.
Oraindik samina gorputzean,
Elxeko taldearen zitekeen jai -
tsiera administratiboaren albistea
heldu zen, Ogasunarekin, fut -
bolariekin eta klubeko gainerako
langileekin pilatutako zorren -

ELXEREN ZORREK LEHEN
MAILAN MANTENDUKO
DUTE SD EIBAR
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Elxeko taldearen jaitsiera
administratiboak, SD
Eibarrek aurten berriz ere
Lehen Mailari eustea
ahalbidetu du, taulan 18.
amaitu ostean.

Adolfo Marcos

ministratiboren bat izatekotan,
jaitsitako talderik onena hartuko
zuela leku hori”, eta pozik
azaldu zen arauak bete izan -
agatik.

“Lezio bat eman da futbolen.
Kontua ez da Eibarrek Lehen
Mailan jokatzea, futbolean gau -
zak aldatzen ari direlako ausar -
dia egotea baizik”.

SD Eibar goitik behera joan zen

ZORTZI PUNTU
BAINO EZ
BIGARREN
ITZULIAN

Lehen itzuli ikusgarri
baten ostean, zeinetan

SD Eibar taldeak Euskadiko
neguko txapeldunaren oho -
rezko tituluarekin amaitu
baitzuen, armaginak behera
etorri dira txapelketaren bi -
garren itzuli etsigarrian,
Anoetan galtzen hasi eta
hortik aurrera 7 porrot jarrai -
tu lotu ostean. 19 partidu
horien balantzea garaipen
bakar bira (etxean Malagaren
eta Cordobaren aurka) eta bi
berdinketara (etxetik kanpo
Granada eta Getaferen kon -
tra) mugatzen da. 

gatik.
Ligako Gizarte Diziplinako

Epaileak berria berretsi eta epai
horrek Estatuko eliteko futbolera
itzuli zituen armaginak, Alex
Aranzabal lehendakariak baiez -
tatu zuen legez. 

“Bartzelonan martxoaren
25ean egin genuen bilera batean
erabaki genuen, jaitsiera ad -



etxean: Real Madrid, Bartzelona
eta Atletico de Madrid, eta hiru
entrenatzaile ezberdinekin egin
du. Hala ere, etxetik kanpo lor -
tutako garaipenak hain gutxi iza -

12. postuan amaitu du Rea -
lak, onena eta txarrena lor -
tzeko gai izan den den -

boraldi bitxi batean. Izan ere, Li -
gako hiru boteretsuak garaitu ditu

REALAK DAVID MOYESEN
ARO BERRIRAKO
OINARRIAK EZARRI DITU
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Teknikari eskoziarrak 12.
jardunaldian ekin zion
donostiarrak zuzentzeari,
eta 9 garaipen, 10
berdinketa eta 8 porrot
eskuratu ditu.

Adolfo Marcos

teak, 19 partidutik bi garaipen
baino ez, elkarren segidako
hirugarren denboraldiz Europara -
ko sailkapenetik kanpo utzi du
taldea. 

Jagoba Arrasate kargutik kendu
eta David Moyes heltzean, aro
berria ireki da talde txuri-ur -
dinean, lan egiteko metodo berri
batekin eta, datorren denboraldira
begira, taldean iraultza txiki bat
eginez. 

Hamabigarren jardunaldian
estreinatu zen Moyes Realean,
Deportivoren aurka berdinketa
lortuz. Handik aurrera, gipuz -
koarrak sailkapenean zeuden ego -
era larritik ateratzea lortu zuen,
baina gauza handirik era kutsi ga -
be, ez jokoan, ez zenba kietan.
Manchester United eta Everton
taldeen entrenatzaile ohia aulkian
izanda, litezkeen 81etik 37 puntu
eskuratu ditu Realak ligan, 9 ga -
raipen, 10 berdinketa eta 8 po -
rrotekin.

Ongi amaitu zuen Realak
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Talde zuri-urdinak
2014/15 denboraldi ona
itxi du. Helburua estuta -

sunik ez bizitzea zen eta horrela
amaitu du, hamahirugarren lekuan,

DEPORTIVO ALAVESEK 
2.A MAILARI EUTSI ETA
AMETS EGINARAZI DU

Liga ona egin du Deportivo
Alavesek. Mailari lasai
eusteko helburua amaitu
aurreko hainbat jardunaldi
lehenago lortu zen.

David Novo

jaitsieratik bederatzi puntura.
Gasteiztarrak seigarren postua -
igotzeko aukera jokatzeko es ku -
bidea ematen zuena- lortzen ere
saiatu ziren azken jardunaldietan,
baina zaila zen erronka. Giro bi -
kaina bizi izan da Mendizorrotzan,
partidu bizi eta zirraragarriekin.

Kopan, karguan jarraituko ez
duen Alberto Lopezen mutilek
Osasuna eta Mirandes kanporatu
zituzten, baina final-ha ma sei -
renetan Espanyolen aurka jausi zi -
ren. 

Jose Bordalas Jimenez da De -
portivo Alavesen Administrazio
Kontseiluak datorren denboraldian
taldea zuzentzeko aukeratutako
entrenatzailea. 

Denboraldi baterako kontratua
du, beste urtebetez jarraitzeko
aukerarekin. Uztailaren 28an aur -
keztuko da Alaves bere zaleen au -
rrean, Toulouseren aurka eta
hitzartutako kluben alde jokatuko
duen partiduan.

Real Union taldea, his -
torikoa Estatuko fut -
bolean, aurten bere

mendeurrena ospatu eta Kopako
lau titulu irabazi dituena -le hen -
engoa Racing de Irun bezala-,
Federazio Kopako txapeldun

REAL UNION, FEDERAZIO
KOPAKO TXAPELDUN BERE
MENDEURRENEKO URTEAN

Talde irundarrak, Kopako
txapeldun lau aldiz izan
ostean -lehenengoa Racing
de Irun bezala- ‘beste’ 
Kopa irabazi du aurten,
txikiena.

David Novo

izateagatik “Txikien Kopatzat”
jotako fase nazionaleko lau
kanporaketa eta autonomikoko
hiru irabazi ostean. 

Real Unionek Ligan laugarren
amaitu, Bigarren A-ra igotzeko
play off-ak jokatu eta honako
hauek gainditu zituen Kopan hu -
rrenkera honetan: RFEF de Bal -
maseda, Aurrera de Vitoria,
Gernika, Amorebieta, Almu -
devar, Atletico Baleares eta Li -
nares.

Gipuzkoarrek, kategoria na -
zionaleko sari ofiziala lortzeaz
gain, 90.000 euroko saria poltsi -
koratu zuten.

Kapitain irundarra Kopa altxatzen

izan zen Castelloren aurka bi
partiduak irabazi ostean (0-1
joanekoan eta 3-0 Stadium
Galen). Aitor Zulaikaren gizonak
Ourenseren atzetik doaz pal -
maresean, Hirugarren eta Bi -
garren B mailako klubentzat

D. Alavesek jokaldi oneko bolada handiak izan zituen



Euskal futbola modan
dago. Datorren den bo -
raldian hiru talde izan -

go ditu Euskadik Lehen Mailan
eta bi Bigarrenean, Bilbao
Athletic Ade lante Ligara igo
izanari esker, azken lau urteetan
Jose Angel ‘Cuco’ Zigan daren
eskutik bi play off jokatu ostean.

BILBAO ATHLETIC 
2. MAILARA ITZULI DA BI
HAMARKADAREN OSTEAN

9  ≠BIGARREN B MAILA

Lehoikumeek Deportivo
Alavesekin bat egingo dute
Adelante Ligan, eta Zilarrezko
kategorian dagoen filial
bakarra izango da, 1996tik
horretatik kanpo egon ondoren.

David Novo

Bigarren talde zuri-gorriak
fase erregular bikaina egin zuen,
eta lau minutura baino ez zen
gelditu Huescan Liga irabaz -
teko. Gainera, oso sinesgarri
azaldu da Bigarren A mailarako
igoeran, Villano vense (2-1 etxe -
tik kanpo eta 2-0), UCAM Mur -
cia (1-0 eta 2-0 etxean) eta Ca -
diz (2-0 San Mamesen eta 1-1)
taldeei irabaziz. Horrela, Ibaiga -
nekoa izango da datorren urtean
Estatuko lehen bi futbol-kate -
goria profesionaletan ordezkari -
tza izango duen erakunde ba -
karra, azken urteetan bakar-ba -
karrik Malaga, Real Madrid,
Villareal eta Bartzelona taldeek
lortu dutelarik.

Cadizen lortu zuen igoera filialak



kak, bere aldetik, leinu eta federa jo
zuen Mercadal (1-0 etxetik kanpo
eta 3-1) eta Jerez de los Caballeros
(2-0 eta 3-0 etxean) taldeen aur -
kako lehen bi kanporaketak gain -
ditu, Osasuna Bren aurka (0-1 eta
1-1 Urbietan) errematatu eta 20 ur -
teren ondoren kategoriaz igo eta
ospatzeko. Play offean, bere histo -
riaren mailara heldu zen Arenas
batek osatu zuen bateko hirukotea.
Zuri-beltzek 32 kan paiaren ondoren
utzi zuten Hiru garren Maila, igoe -
raren bi dean Oviedo B (1-0 etxetik
kanpo eta 2-0), Extremadura (0-0
etxean eta 1-4) eta SD Logroñes (0-
1 eta 4-2  Gobelan) taldeak utzi eta
ge ro. Cultural de Durango izan zen
saririk gabe geratu zen bakarra,
lehen kanporaketan Deportivo de
La Coruña B taldearen aurka (2-1
Tabiran eta 2-0) galdu zuenean.

PORTUGALETE, GERNIKA ETA
ARENAS TALDEAK 2. B MAILARA
IGO DIRA EUSKADIRENTZAT
MAGIKOA IZAN DEN 
PLAY OFF BATEAN
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Euskal taldeko txa pel duna,
Portugalete tal dea, ezin
izan zen lehen mai lara

igo Talavera de la Rei naren aurka
(0-0 etxean eta 2-0) galdu ostean,
baina Martos (0-3 etxetik kanpo eta
1-2) eta Cayon (0-0 eta 3-0 La Flo -
ridan) taldeen aurka arantza kendu
zuen, ha markada bat beranduago
Bron tzezko Maila ra itzuliz. Gerni -

Bizkaiak, 1.155.000
biztanlerekin, 7 talde 2. B
mailan eta Euskadi
kategorien top-3an jartzen
du, Andaluzia (12) eta
Kataluniaren (10) ondoren. 

David Novo

GETXO,
ARETXABALETA 
ETA ELGORRIAGA
HIRUGARREN
MAILARA IGO DIRA

Getxo, Aretxa ba leta
eta Elgorria ga tal -

deak, hiru rak eskualde-mai -
lako kate goriarik go reneko
Bizkaia, Gipuzkoa eta Ara -
bako txa peldunordeak, Hi -
rugarren Mailan jokatuko du -
te da torren kanpainan Por tu -
gale te, Gernika eta Arenas
tal deak Bigarren B Mailara
igor direlako. 

Hiru euskal lurral deetan
bigarren sailka tutako taldeen
sustapenean, Getxo lehena
gelditu zen Aretxa ba letaren
aurka kan poan ber din du (1-
1) eta Elorriagari Fa duran
irabazi (2-0) ostean. Biga -
rrena talde gipuzkoarra izan
zen, talde arabarrari etxetik
kanpo iragazi on doren (0-1). 

Azke nean, hi ruek lortu
zuten ka tegoriaz igotzeko
saria eus kal fut bolarentzat
historikoa izan den denboral -
di amaieran.

Rivacoba Elustondoren eskutik txapeldun kopa jasotzen 

Ospakizuna Gernikan

Ospakizuna Portugaleten

Arenas taldearen ospakizuna
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C.D. VITORIA, S.D. DEUSTO 
ETA AURRERA DE ONDARROA
TALDEAK, 3. A MAILARA

C.D. Vitoria, gaur egun
Arabako Preferenteko
txapelduna, S.D. Deus -

to, lehen sailkatua Bizkaiko
Ohorezko Mailan, eta Aurrera de
Ondarroa, Gipuzkoako eskualde-
mailako elitean irabazlea, taldeak
estatu-mailarako jauzia egin eta
Euskadiko Hirugarren Mailako
taldean lehiatuko dira datorren
kanpainan. Hiru hauek Erandio,
Amurrio eta Oiartzun taldeek
utzitako lekuak beteko dituzte,
azken horiek jaitsi egin baitira
denboraldi honetan.

Arabarrak Elgorriaga eta Iru-
Bat taldeen aurkako lehia politaren
protagonistak izan dira, lau eta
zazpi puntuz irabazi baitiete, hu -
rrenez hurren. Arabar hiriburuko
taldea Hirugarren Mailara itzuliko
da azken aldiz egon zenetik lau
urte igaro ondoren. Deustuk, bere
aldetik, hiru hamarkada baino
gehiago behar izan ditu kategoria
nazionalera itzultzeko. Toma -
teroek bigarren itzuli bikaina egin
eta Bizkaia, Getxo eta Somo -
rrostro lehiakideak gainditu zituz -
ten txapelketan. Gipuzkoan, hain
zuzen ere, talde bizkaitar batek
eraman zuen saria, zirkunstan -
tziengatik, ondoko lurraldean aritu
delako aurten arte. Aurrera de On -
darroa taldea buru izan da irmo -
tasunez, atzetik bakarrik Aretxa -
baletan izan zuen txapelketa ba -
tean.

C.D. Vitoria, S.D. Deusto eta
Aurrera de Ondarroa taldeak
eskualde mailako dagozkien
ligak irabazi dituztenez,
datorren urtean Hirugarren
Mailan jokatuko dute.

David Novo

C.D. Vitoria, Arabako txapelduna

SD Deusto, Bizkaiko txapelduna

Aurrera de Ondarroa, Gipuzkoako txapelduna



izan zen, hilabete beranduago.
Sub-16 selekzioa Sevillako Alcala
de Guadairara joan zen, kate -
goriako Fase Finala jokatzera.
Lehenengo partidua Asturiasen
auka izan zen, zein talde pasatzen
zen Finalera jakiteko, eta Jose

EUSKADIKO GAZTE ETA
KADETEEN BIKOTE
HISTORIKOA BEREN
KATEGORIETAKO ESTATALETAN
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Euskadiko Sub-18 eta
Sub-16 selekzioek mo -
durik hoberenean amai -

tu zituzten Autonomietako Se -
lekzioen Estatuko Txapelketan
egindako ibilbide apartak. Gazte
mailan zein kadeteetan, biak ere
Iñaki Senaren koordinaziopean,
hiru kolorekoentzat izan zen
garaipena euskal futbolarentzat
bikote historikoa lortuz.

Lortutako emaitzek erakusten
dute, zalantzarik gabe, Euskadik
kide onak dituela beheko kate -
gorietan eta ondo lan egiten ari
dela harrobiarekin. Nabarmen
baino nabarmenagoak dira gazte
zein kadetetan lortutako emaitzak.
Talde biek zegozkien fase final -
etarako puntu guztiekin sailkatzea
lortu zuten, 2014ko abenduan
Leioan eta iragan otsailean
Logroñon eskuratutako garaipen -
ekin. Azken urratsak ematea falta
zen.

Gazteen selekzioa izan zen
ekinean jarri zen lehena. Kate -
goriaren Fase Finala Balearretan
izan zen apirilaren 24tik 26ra eta
Jonathan Ledesmaren mutilen
lehen aurkaria finalerdietan an -
fitrioia izan zen, hain zuzen ere.
Arauzko denbora amaitutakoan, 0-
0koa zen markagailua. Penal -

Gazte eta kadete mailako
euskal taldeak bikain
aritu ziren 2014-15
denboraldian eta
txapeldun bukatu zuten.

Raúl A. Collantes

tietara jo behar izan zuten Final
handira zeinek pasatzen zuen
argitzeko eta berdinketa hausteko
txandan 5-4 nagusitu ziren euskal -
dunak.

Apirilaren 26an Madrilen aurka
jokatu zen Finala eta emaitza 0-
3koa izan zen Euskadiren alde. Bi
gol azken uneetan heldu baziren
ere, euskal taldeak nahiko eroso
kontrolatu zuen partidua eta zile -
gitasunez eskuratu zuen garaipe -
na. Bigarren titulua da Sub-18 ka -
tegorian, 2011n lortutakoaren on -
doren.

KADETEEN GARAIPENA
Hurrengo txanda kadeteentzat

Selekzio bien teknikariek
jokalariek denboraldian
zehar egindako lan bi kaina

nabarmentzen dute. “Arrakasta
handia da, ezbairik gabe, Euskadiko
Futbol Federa kundearentzat. Oso
zaila izango da horrelako zerbait be -
rriz ere errepikatzea, hau da, se -
lekzio biak finaletara heldu eta ira -
baztea” dio Jose Luis Txakartegik, kadeteen teknikariak. Gazteen
entrenatzailea den Jonathan Le desmak, bere aldetik, zera adierazi du
“balantzea ezin da hobea izan” eta “jokalarien, teknikarien eta
zuzendaritzako kideen giro bikaina” baloratu du.

SELEKZIONATZAILEEK
“EUSKAL FEDERAZIOAREN
ARRAKASTA” IZENDATZEN
DUTENA BALORATZEN DUTE

Euskal jokalarien poza



behar izan zen txapelduna zein zen
jakiteko.

Euskadi bitan aurreratu zen
markagailuan eta bitan berdindu
zuten etxekoek, bigarrena parti -
duaren amaieran heldu zela, eta
horrek denbora gehiago jokatzea
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Luis Txakartegiren futbolariek 5-0
biribila lortu zuten beren alde.

Kadeteak Finalean zeuden, eta
horretara sailkatu zen anfitrioia
ere, hots, Andaluzia. Partidu era -
bakigarria maiatzaren 24an, igan -
dea, jokatu zen eta luzapenera jo

BI TITULUAK
BISITARI GISA
LORTUAK 

Bi euskal selekzio
txapeldunek ga -

rrantzia gehitu zioten ti -
tuluei etxetik kanpo lortu
zituztelako. “Gazteen az -
ken titulua Gasteizen lor -
tu zen” gogoratzen du
Jonathan Ledesmak, bere
jokalariak finalerdietan
Balearretako anfitrioien
aurka neurtu zirelarik. 

Kadeteak beren ka -
tegorian ere, gutxiago ez
izateko, talde an fitrioi -
aren aurka neurtu ziren.
Andaluzia Finaleko aur -
karia izan zen.

eskatu zuen. Luzapena hasi eta
bost minutu ra behin betiko emai -
tza, 3-2koa, heldu zen. Titulua
Jose Luis Txa kartegirenentzat izan
zen eta ka deteek gazteen egitandia
errepikatu zuten, txapela berega -
natuz.
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Danok Bat, gazteen kate -
gorian, eta Romo tal -
dea, kadeteetan, izan

ziren Euskadiko Futbol Federa -
zioak antolatutako Kopa txapel -
ketetan garaile, ligak amaitu os -
tean. Kategoria bietan, bizkaita -
rren taldeen lana nabarmen baino
nabarmenagoa izan zen, finalen
txandak ia monopolizatu arte. 

Gazteen mailan, lau final -
erdikoak bizkaitarrak izan ziren,
eta Final handira Danok Bat eta
Barakaldo heldu ziren. Ekainaren
20an, Barakaldoko La Sieben,
jokatku zen partiduak erabaki
zuen titulua. Talde bilbotarrak 1-3
garaitu zuen, nagusi izan ziren
partiduaren amaieran eta saria
eraman zuten denboraldia ixteko.

Kadeteen Kopan, Arabako
Olarizu taldeak baino ez zuen
lekua hartu finalerdietan, Getxo,
Santutxu eta Romo taldeekin
batera. Santutxuk Getxo garaitu
zuen Finalera heltzeko eta Romo
taldeak gauza bera egin zuen
Olarizurekin. Maionan jokatu zen
ekainaren 6an, txapelketa era -
bakiko zuen partidua eta, gazteen
mailan bezala, zelaiaren faktorea
ez zen erabakigarria izan. Romo
taldeak Santutxu anfitrioiaren
aurka gailendu zen 1-2, bere kan -
paina handiari amaiera bikaina
emateko.

Bizkaiko taldeak izan dira
2014-15 kanpainako kopa-
txapelketetan saiatuenak.
Gazte zein kadete mailan
finaleko postuak ‘bete’
zituzten.

Raúl A. Collantes

ERREGE KOPA

Celta de Vigo taldea
Athle tic eta Realaren

taldeen urkatzailea izan zen
gaz teen mailako Errege Kopan.

GAZTE MAILAKO DANOK BAT
ETA KADETE MAILAKO ROMO,
2015EKO EUSKAL KOPAKO
TXAPELDUNAK

Kadete mailako Romo, Euskal Kopako txapeldun

Gazte mailako Danok Bat, Euskal Kopako txapeldun

Reala txapeldun izan zen gazte kategoriako mailarik
gorenean. Donostiarrek iaz lortutako titulua eskuratu dute
berriz ere eta beren gazteekin lan bikaina egiten ari direla

erakutsi dute. Gazteek lortutako txapelketari, kadeteek Euskal Ligan
lortutakoa gehitu behar zaio. Gazte mailako Liga Nazionalean
Gasteizko Aurrera izan zen txapeldun eta Ohorezkora igo da.
Gazteen Euskal Ligan, berriz, Santutxu B izan da erregularrena.

REALAK GAZTE MAILAKO
OHOREZKO LIGA IRABAZI DU
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Euskadiko kimuen mailako neskak

Euskadiko kimuen mailako mutilak

EUSKADIKO KIMU MAILAKO 
NESKEK ETA MUTILEK 
AURPEGIA EMAN DUTE

Sub-12 selekzioak ez zuen
zorterik izan Mallorcan
izandako Estatuko txa -

pelketan. Kimuek jokatutako lau
partidutik bat berdindu zuten.
Nesken txapelketan, ordea, Juan
Jose Arreguiren selekzioa Rui -
domsen (Tarragona) jokatutako
txapelketan ondo aritu arren,
taldeen fasetik kanpo geratu zen.
Hasiera etorkizun oparokoa izan
zen Nafarroari (2-0) eta, ondoren,
Galiziari (2-1) irabazita. Baina
Asturiasek gureak gailendu (0-1)
eta Madrilek ere irabazi egin zituen
(1-3).

Euskadi lanean ari da,
dagoeneko, aurten gazteek
eta kadeteek egindako bideari
jarraitzera deitutakoekin.
Kimuen taldeak lehiatzen
ikasten ari dira.

Raúl A. Collantes
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Euskaldunen presentzia
nabarmena, ekainean
Gijongo Mareo Futbol
Eskolaren instalazioetan
izan zen  2015eko Coca
Cola Kopako Azken Fasean.

Raúl A. Collantes

BESTE FINALISTA

Athletic ere, Eus -
kadiko fasean txapel -

dun, Gijonen izan zen, baina
ez zen finalera iritsi.

EUSKADI GARAITU GABEA
COCA COLA KOPAREN
AZKEN FASEAN, GIJONEN

Euskadiko kadeteen selekzioaKadeteen Euskadiko Se -
lekzioa eta Athletic
Coca Cola Kopako Az -

ken Fasean izan ziren. Hiru ko -
lorekoak ez zuen lortu selekzioen

Finalera pasatzea, baina oso gertu
egon zen.

Andaluzia 0-0 eta Murtziarekin
1-1 berdindu zuen.





kek Tallinen. Partidua A Lecoc
Arena estadioan jokatu zen. Hiru
kolorekoak egun FIFAren ran -
kingean 77. postuan dagoen le -
hiakidearen aurka jokatu zuen.
Eunate Arraizak bideratu zuen
garaipena partiduaren lehen sei

minutuetan bi gol sartuta eta Ne -
kane Diezek 0-3a egin zuen
11.ean. Atsedenaldiaren aurretik,
Ain tzane Encinasek 0-4koa sartu
zuen eta bigarren denboran 0-
5arekin errepikatu zuen. Estoniak
bisita itzuliko du.

EMAKUMEEN EUSKAL 
SELEKZIOAK GOL UGARI 
EGIN ZIZKION ESTONIARI
NAZIOARTEKO LAGUNARTEKO
PARTIDUAN 
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Euskal Selekzioak la -
gunarteko bigarren par -
tidua jokatu zuen maia -

tzean Estoniaren aurka, Lase -
sarren Kataluniaren aurka bana
amaitu ondoren. Oraingo honetan
markagailua irmoz (0-5) men -
deratu zuten Jose Alvarezen nes -

Euskal selekzioak europar
taldearen aurka jokatu zuen
denboraldiko bigarren
lagunartekoan, abenduan
Kataluniaren aurka jokatu
ondoren.

Txemi García

OIARTZUN
TXAPELDUN DA ETA
IGO EGINGO DA, ETA
ABANTO, DESAGERTU

Oiartzun Ligako txa -
pelduna izan zen.

Play offean izenpetu zuen
bere denboraldi handia Le -
hen Mailara igotzea lortuz.
Madril kanporatu zuen lehen
txandan eta gero El Olivo
garaitu zuen. Zilarrezko ka -
tegorian maila erakutsi zuten
gure taldeek, baina Liga
amaitu eta Abanto desager -
tuko zelako berri txarra
heldu zen. Horrek Leioako
taldearen litekeen igoera
ahalbidetzen du.

AURRERA B, UGAO
ETA AÑORGA B
ESKUALDE MAILAKO
TXAPELDUNAK DIRA

Aurrera Vitoria eta
Añorgaren filialek eta

Ugao taldeak eskualde-mailan
onenak izatea lortu zuten. Gas -
teiztarrek bi pun tugatik garaitu
zuten Agurain, 17 ga raipen,
ber dinketa 1 eta 2 po rrotekin.
Gipuzkoarrek Ari mendi tal dea
baino bost puntu gehia go lortu
zituzten eta gain ditu gabe
amaitu zuten 14 garai pen eta 4
berdinke tar ekin. Eta Ugaok 11
puntu ate ra zizkion Elorriori,
galdu ga be eta 15 garaipen eta
berdinketa batekin.

Euskal selekzioa Estonian

ATHLETICEK ETA
REALAK AURPEGIA
EMAN DUTE

Urte zaila Athletic eta
Realarentzat Lehen

Mailan. Zuri-gorriek onenak
bezala borrokatu zuten,
baina ez zioten Barça txa -
peldunaren erritmoari eutsi.
Hirugarrenak izan ziren eta
Erreginaren Kopa jokatu
zuten, baina Valentziak fi -
nal-laurdenetan kanporatu
zituen. Txuri-urdinak, be -
rriz, mailari eusteko sufritu
zuten.



Espainiar selekzioak
Munduko Txapelketa
batean jokatutako lehen

aldi historikoan, Athleticeko lau
jokalarik esku hartu zuten: Erika

ERIKA, IRENE, AINHOA ETA
ELI, ATHLETICEKO LAU
MUNDIALISTA KANADAN 
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Erika Vázquez, Irene
Paredes, Ainhoa Tirapu eta
Eli Ibarra dira Mundialeko
lehoi-emeak. Eurekin
Barçako Leire Landa
irundarra egon zen.

Txemi García

Vazquez, Irene Paredes, Ainhoa
Tirapu eta Eli Ibarra. Horiekin
batera Leire Landa, orain Bartze -
lonaren taldean jokatzen duen
jokalari irundarra, egon zen. Es -
painia txapelketako lehen fasean
erori zen Costa Rica, Brasil eta
Hego Korearen aurka. Lehenengo
partiduan costarricarren aurka
berdindu zuten (1-1), baina gero
brasildarren (1-0) eta asiarren
kontra (2-1) galdu egin zuen.

SD Eibar eta Athletic Club B
taldeek euskal txapel keteta -
ko tituluak berega natu zi -

tuzten.
SD Eibar Euskal Ligako txapel dun

izatera heldu zen Leioako talde aren
aurkako final liluragarrian. Bi taldeen

SD EIBAR EUSKAL 
LIGAKO TXAPELDUNA 
ETA ATHLETIC B KOPAKOA

Eibarrek Bigarren Mailara
igotzea lortu zuen talderik
erregularrena izan ondoren,
eta Athletic B, berriz,
Añorga menderatu zuen
Euskal Kopako Finalean.

Txemi García

arteko norgehiagoka berdin duta
heldu zen puntutan azkenau rreko
jardunaldira arte. Lehen itzu liko
Unbeko berdinketaren ostean, par -
tidu erabakigarria Sarrienan jokatu
zen, emozio eta bizitasun handiz bizi
izan zen benetako Final batean. Ga -
raipenak titulua eta Bi garren Mai la -
ra ko igoera ematen zizkion irabaz le -
ari eta armaginak sendoago egon eta
Ne reak bere atean sartutako gol bat -
ekin eta Irati Laz kano aurrelari aren
beste batekin garaitu zuten (0-2). 

KOaren txapel ketan, Añorgak
bere izaera lehiako rra erakutsi eta
berriro heldu zen Finalera. Aurreko
denboraldian Paul da rrak taldea izan
zen Rezola renei trofeoa kendu zie na
eta orain go honetan Athletic B go -
sedun batekin egin zuen topo, Li gak
Oiar tzunen aurka ihes egin baitzion.
Kumeek aurkariaren ze laian jokatu
zuten, baina ez ziren ki kildu eta ira -
bazteko beren kalita tea erakutsi zu -
ten (0-2). Paula Ma ño so izan zen
pro ta gonista, 40 minu tuan marka -
gailua ireki eta 52.ean bigarren gola
egin zuenean.

Lau lehoi mundialistak

SD Eibar

Athletic Club B

ANE BERGARA,
AURRE-SELEKZIOAN

Mu n d i a l e r a k o
aurre-selekziona -

tu zuen Ane Bergara,
Real eko jokalaria, Nacho
Que reda teknikariak,
baina azkenean zerren -
datik kanpo geratu zen
finalista.



Euskal derbyaren irudi bat

eman ez eta azken jardunaldira
arte borrokatu zuten kategoriari
eusteko. 

Talde bilbotarrak elka rren se -
gidako lau berdinketarekin ekin
zioten denboraldiari, baina 12 jar -
dunaldietan jasandako 11 po rrotek
-tartean garaipen batekin-, inoiz

utzi ez zuen azken postura kon -
denatu zuten. Zazpi puntu ja -
rraituk txapelketaren azken he -
renean amets egitea ahalbidetu
zieten, baina zaila zen igoera,
maniobratzeko marjina urria zen,
eta estropezu berriekin jaitsiera
heldu zen 3 jardunaldi falta zire -
nean. 

Talde gipuzkoarra, bere aldetik,
bere zelaian irabazten hasi zen eta
bertan eskuratu ditu punturik
gehienak, baina lehen jardunaldi -
etatik eremu arrisku tsuan egon da
Ordizia, beste 5 talderekin batera,
ez jaisteko bo rrokatzen. Gipuz -
koa rrek golik eza igarri dute, 9
partidutan ez dute lako golik egin. 

Talde biek berdindu egin zuten
euren arteko zuzeneko norgehia -
goketan (0-0 Gipuzkoan eta 2-2
Bilbon).

STILO, BIGARREN MAILAN
Bigarren Mailan, euskal or -

dezkari bakarrak, Stilo Berrio
taldeak, mailari arazorik gabe
eustea lortu zuen. Santutxukoek
zortzigarren lekuan amaitu zuten,
azken bi postuetatik nahiko alde
handira, eta kategoria berean
jarraituko dute datorren urtean be -
rriz ere.

BILBOK ETA ORDIZIAK EZ ZUTEN
LORTU, BEREN ESTREINALDIAN,
EMAKUMEZKOEN ESTATUKO
ELITEARI EUSTEA 

20  ≠ARETO FUTBOLA

Ezinezkoa izan zen. Au -
rreko denboraldian Le -
hen Mailara igo ziren bi

euskal taldeetako -Bilbo eta Ordi -
zia- batek ere ez zuen lortu kate -
goriari eustea estatuko areto-fut -
boleko elitean hasitako lehen ur -
tean. Beti azken postuetan egon
arren, bi euskal taldeek amore

Bi ordezkari euskaldunek
beren lehen aldia izatea eta
kategoria zorrotz batean
esperientzia falta igarri, eta
taularen beheko aldean
egon ziren beti.

Iker García

ZIERBENAK KOPA
JOKATUKO DU

Bigarren B mailan,
Zierbenak bigarren

amaitu zuen, eta horrek
datorren urtean Kopa joka -
tzea ahalbidetuko dio; Con -
cepto taldea, berriz, hiruga -
rren postutik puntu batera eta
jokatu gabe geratu da. San -
turtzi, liderra izatera heldu
zela, Ibarra, Aurrera de Vito -
ria eta Atenea taldeek kate -
goriari eustea lortu zuten,
arabarrek amaierara arte
sufritu bazuten ere.

Laskorain talde gipuzkoarra Hirugarren Mailako egiazko
talde menderatzailea izan da. Lehen itzuliaren ostean,
zeinetan Sasikoarekin norgehiagokan egon zen, duranga -

rren estropezuek gainerako aurkariekin hutsunea egitea ahalbide -
tuko zieten, Liga Goierri baino 7 puntu gehiagorekin amaitu arte.
Bigarren B Mailara igotzeko promozioan, gipuzkoarrak Villa de
Murillo talde errioxarraren aurka galdu zuten. Euskal Ligan, bes -
talde, Soloarterentzat izan zen titulua, bere aurkariekin aldea lortzea
ahalbidetu zion Uxoaren aurkako norgehiagoka bizi baten ostean.
Hirugarren mailara basauritarrak, Bilkoin eta Presio Break (talde
laudiotarrak uko egin ondoren) igoko dira. Ohorezko Gazte maila
berrian, Lehen Mailako taldeen ordezkaritzarekin, Iba rrarentzat
izan zen titulua.

LASKORAIN, HIRUGARREN 
MAILAN TXAPELDUN; 
SOLOARTE, EUSKAL LIGAN, 
ETA IBARRA, GAZTE MAILAN
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norge hiagokan aurretik joan
zirelarik. Kadeteetan, berriz,
Berrio taldea irmotasunez garaitu
zuen Lasko rain, 9-1eko marka -
gailuarekin. Gazte mailari dago -

Talde bilbotarraren ema -
kumezkoen filialak
Eus kal Kopa berega -

natu zuen Idiazabal 2-1 mende -
ratu on doren, bilbotarren aurkako

EMAKUMEEN BILBO B, 
GAZTE MAILAKO ERASO 
ETA KADETEEN BERRIO, 
EUSKADIKO TXAPELDUNAK 

Gazte mailako titulua talde
aiararraren alde erabaki
zen egindako gol
kopuruagatik, Tolosala eta
Bilbo taldeek ere beren
partidua irabazi ondoren.

Iker García

kionez, zeinetan Eraso, Tolosala
eta Bilbo neurtu ziren, partidu
batean garai tu eta titulua egin -
dako golengatik erabaki behar
izan zen.

Gazte mailako Eraso, txapeldun

BIZKAIAK IRABAZI DU
EMAKUMEEN
KATEGORIAN, ETA
GIPUZKOAK OINARRIAN

Ekainaren 13an es -
kualdeko selekzioen

Euskal Kopa jokatu zen Lan -
dako kiroldegian (Du rango).
Gazte mailan trian geluarra
egon zen, eta Gi puzkoa ga -
raitu zen Araba eta Bizkaia -
ren aurkako bere bi partidu -
etan. Gazte mailan, aldiz, pe -
naltietan erabaki zen, bina
ber dindu ostean, eta emaku -
mezkoen artean Bizkaiak 4-0
irabazi zion Gipuzkoari.



kirol elkarte, kirol federazio eta
kirolari ezberdinen hala nola espa-
rru honekin loturiko pertsonen
eta/edo erakundeen ingurunean jar-
dunean ari diren agenteen artetik
eta euren arteko harremanetik era-
torri gatazka sortzen denean, orga-
no honen aurrean ebazten den pro-
zedura lagungarria izan ahal da.

Beraz, esan genezake TVAD
“TAS euskalduna” bezala dela.

Zeintzuk dira TVAD erakun-
dearen zerbitzuetara jotzearen
abantailak?

Prozedura honen berezitasuna
alderdiekiko bere HURBILTASU-
NA izango litzateke. Kirol prakti-
karen eta hau arautzeko berezitasu-
nen inguruan adituak diren arbitro-
ak ari izaten dira jardunean.

Halaber azpimarragarria da
Arbitroen HURBILTASUNA;
Hauek Euskadin bizi dira eta fede-
razioen, kluben eta kirolarien hala
no la honekin loturiko guztiaren

Gutxienez bi unibertso
daude indarrean, horrez
gainera: Bigarrena lit-

zateke TEAD (Espainiako Kirol
Arbi trajearen Auzitegia), eta hau
Espai niako federaziotako hala nola
organo honekin euren borondatez
atxikitzen diren bestelakoetako
gatazkak ebazteaz arduratzen da.

Eta hirugarrena berriz, TVAD
(Euskadiko Kirol Arbitrajearen
Au zitegia); honen eraginpea aurkit-
zen gara Euskadiko futbol kirol
federazio guztiak.

Eremu honetan, hau da, klub,

inguruan adituak dira.
Ohiko jurisdikzioarekin alderat-

zen badugu, prozedura hau nabar-
menki MERKEAGOA da. 

Ohiko jurisdikzioaren kasuan
ez bezala, ebazpenen PRIBATU-
TASUNA agerikoa da. Ohituta
gaude ikusten ohiko jurisdikzioan
epaiaren emaitza epaia eman aurre-
tik iragazten dela. Kasu honetan,
ebazpenak pribatuak dira.

Era berean, ebazpen horiek, oro
har, 6 hilabeteko epea baino lehe-
nago eman izaten dira, aldiz ohiko
jurisdikzioan urtetan luza litezke.
Beraz, prozeduraren AZKARTA-
SUNA eta ARINTASUNA azpi-
marratzekoak dira.

Zer egiten ari gara Batzorde
Betearazletik?

Kluben, kirol elkarteen eta kiro-
larien beharrak aurreikusten ari
gara. Bestalde, eratzen ari gara
TEAD erakundearekin batera,
Bitar tekotza Kode bat, datorren
urrian argitaratu eta kirolarien, klu-
ben zein federazioen aurrean aur-
keztuko dena.

Zertarako balio du Bitarteko -
tza Kode honek?

Eztabaidak arbitro edo epaile
batek ebatzi ditzan eragozteko, hau
da, alderdien artean ebatzi daitezen
bultzatzeko, bien arteko bitartekot-
za egingo duen norbaiten laguntza-
rekin.

EUSKADIKO KIROL
ARBITRAJEAREN
AUZITEGIARENAK
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Edonork ezagutzen du TAS,
Kirol Arbitrajearen
Auzitegia edo Kirolaren
Auzitegi Arbitrala, baina
hau ez omen da unibertso
bakarra.

Lankidetza
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