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KEZKAK ETA ILUSIOAK

Denboraldi berri bat hasten da eta ikus -
puntu ezberdinak aurkezten dira... Eus -
kadiko Futbol Federakundearen identi -

tateari buruz arduratuta gaude, Nere estatutu eta
kompetentziak en dira modu egokian aplikatzen.
Eusko Jaurlaritzak ezta Espainiako Futbol Fede -
rakundeak ez dituzte erakunde bakoitzari dagoz -
kion betebeharrak dagokion moduan onartzen.
Autonomi txapelketa guztiei aurre egiten diegu,
maila eta kompetentzia guztietan, inolako su -
bentziorik jaso gabe. 

Gure ohizko emaitzen kontua defizitarioa da eta
ez ohizko ekintzetan irabaziak ez badaude, gure
fondoak gero eta murritzagoak dira era kezka -
garrian.

Aurkezten den baste kezka bat, klubeei ezarri nai
zaizkien betebehar fiskalak dira, ez dato dudarik
ordaindu egin behar dela, baina ogasunak egoerak
aztertu eta objetibotasunek, iragana ahaztu eta
etorkizuna adostuz. Edozein duda eso galdera
eduki ezkero edozein ogasunekin, laguntzeko prest
agertzen gara.

Consejo Superior de Deportes-eko erreal dekretu
legeak hobekuntzak ekarriko dizkio kirolari eta
futbolari konkretuki, garrantzi handikoak izango
direnak oinarrizko futbolarentzat eta bereziki Ema -
kumeen Futbola eta Areto Futbolarentzat. Erabil
ditzagun errekurtso hoiek, gure gazteen forma -
kuntzarako. 

Nazioarteko mailan Euskal futbola ordezkatzeko
helburuarekin tinko jarraitzen dugu, gure azken
Batzar Orokorrean komentatu genuen bezala, ilusio
guztiarekin.

Hamaika honetan disziplina guztiei buruzko in -
formazio interesgarria aurkituko duzue, guztiei
zuen lana eta dedikazioagatik zoriontsea besterik
ez zaigu falta. Dakizuen bezala zuen esanetara
gaude.

Eskerrik asko.
Colaborador
Laguntzailea
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dinen eskutik, horien artean berezi -
ki aipagarriak izanik Alavés talde -
aren Kopako finala hala nola
Errealaren eta Athletic klubaren
sailkapen europarra, eta horrez
gainera Athletic B taldearen zein
San Ignacio, Zarautz edota Eus kadi
kadete femeninoen jarduera bikaina.

Batzordean zehar, zeinetan
2016ko ekitaldiko eta 2017 hone -

tako kontuak hala nola aurreikusi -
tako kirol txapelketetako plana
onartuko ziren, aurrera egitea eta
lanean jarraitzea erabaki zen, Eus -
kadiko Futbol Federazioaren eta
bere selekzioen nazioarteko ofizial -
tasuna lortzearen aldeko batzordeak
eratuz eta horrela haiek bai FIFA
erakundean eta bai UEFA txapel -
ketan zuzenean integratzea bilatuz. 

4  ≠BATZORDE NAGUSIA

Pedro Solaun, Juan Luis Larrea, Iñaki Gómez Mardones, Luis Mari Elustondo, Kepa Allika eta Xabi Irusta Batzorde Nagusiaren ekitaldian

BATZORDE NAGUSIAK 2017/18RAKO
OINARRIAK FINKATU DITU

Bilboko Itsas Museoan os -
patu zen oraingo honetan,
joan den ekai naren 29an,

Euskadiko Futbol Federazioaren
Batzorde Nagusia, zuzendaria Luis
Mari Elustondo izanik, eta bertara -
tutako presi denteen artean Bizkaiko
Iñaki Gó mez Mardones, Gipuzkoa -
ko Juan Luis Larrea eta Arabako
Pedro So laun jaunen presentziarekin
kontatuz. Euskadiko federazio era -
kundeko presidenteak bereziki na -
barmendu nahi izan zuen euskal
futbolak gaur egun bizi duen une
bikaina, eskuratutako lorpen ez ber -

Bilbon ospatutako Euskadiko
Batzorde Nagusian, euskal
klub maskulinoen zein
femeninoen denboraldi bikaina
omentzeko zorion adierazpenak
aldarrikatu ziren. 

Fran Rodríguez



tzeko Mauricio Pellegrino hautatuz,
izan ere, honek gazteez gainezka
dagoen taldearen errendimendurik
handiena ateratzen jakin izan du.
Mendizorrotzakoek erakutsi dute
bloke oso lehiakorra osatzen dutela,
eta horrek ahalbidetu egin die iraun -
kortasunaren helburua erraz lortzea
eta, iragarpen mota ororen kontra,
lehenengo Errege Koparen finala
irabaztea. Arabako zaleek, lehenengo
hitzordu historiko honetan huts egin
ezin zutenez, denak batera lekualdatu
ziren Madrilera, bertan euren zoriona
barreiatzera, bai kaletan eta bai
Vicente Calderon estadioan. Pelle -
grinoren jokalariek aurre egin zioten
FC Barcelona taldeari, baina Leo
Messiren magia erabakigarria izan zen
joko-eremuan gasteiztarren itxaropen -
ekin amaitzeko orduan, ez ordea har -
mailetan, haietan txapeldunak izan
baitziren.

DEPORTIVO ALAVES FUTBOL
TALDEA FESTA GIRO BIKAINEAN
MURGILDUTA DABIL BERE
LEHENENGO ERREGE 
KOPAREN FINALAREKIN

5  ≠LEHEN MAILA

Deportivo Alaves taldeak
ametsetako denboraldi
itzela garatu du estatuko

futbolaren elitera itzuli zenetik. Baba -
zorroek erabateko iraultzaren aldeko
apustua egin zuten eta amaiera emai -
tza bikaina izan da. Sergio Fernan -
dezek kirol zuzendaritza bere gain
hartu zuen, langile-taldea ia bere
osotasunean berritzeari ekinez eta zu -
zendaritza teknikoaren agintea bete -

Arabako hogeita bost mila
zale bertaratu ziren
Madrilera babazorroen
historiako lehenengo
Errege Koparen finala
bizitzera.

A. Marcos

LUIS ZUBELDIA
IZANGO DA
HURRENGO
DENBORALDIKO
TEKNIKARIA

Familiako arrazoiak di -
rela eta jadanik iraga -

rrita zegoen Mauricio Pelle -
grinoren erretiroa gauzatu
ostean, aulkian hura ordez -
teko hautatua Medellineko
Independentetik datorren
Luis Zubeldía teknikari ar -
gentinarra izan da. Zubel díak
2008an egin zuen debu ta,
Lanus taldearen entrena tzaile
bezala, 27 urte zitue nean,
horrela Argentinako Lehen
Mailako historiako entrena -
tzailerik gazteena bihurtuz.
Orduz geroztik, Barcelona
Sporting Club, Ave llanedako
Racing Club, Quito ko Liga
eta Santos La guna zuzendu
izan ditu. En trena tzaile be -
rria rekin bate ra ha laber fi -
txaketa kopuru han dia heldu -
ko da, izan ere, fut bolari uga -
ri dira Alaves tal dearekin eu -
ren mailegu epea jadanik
amaitu ostean euren jatorriz -
ko tal detara itzuliko direnak.



Athletic Club taldea Eu ro -
pa League txapel ketan
lehiatu ahal izan go da

segidako laugarren aldiz, horretara -
ko aldez aurreko faseko bi partidu
irabaztea ezinbestekoa izanik eta

ATHLETIC CLUB TALDEA, EUROPAN
ERREPIKATZEKO ALDEZ AURREKO
BI PARTIDU IRABAZTERA 

6  ≠LEHEN MAILA

Deportivo Alaves taldeak Errege
Koparen finalean galdu izanak
ahalbidetu egin du zuri-gorriak
Europa League txapelketara
sartzea. Hori baino lehen, aldez
aurreko faseko bi partidu irabazi
beharko dituzte. 

A. Marcos

arituko da halaber Asier Vi llalibre
aurrelari zentroa, zeinek denboraldi
hau CD Numancia taldean 123 Liga
jokatzen amaituko zuen, emandako
jokalariaren legez.

GAIZKA GARITANOK
ZIGANDA ORDEZTUKO
DU FILIALEAN

Entrenatzaile deriotarra
hautatua izan da Zi -

ganda ordezteko filial zuri-
gorria zuzentzeko orduan,
Eibar, Valladolid eta Depor -
tivo A Coruña taldeekin jar -
dun ostean.

horren ondorioz lehoiek aurre-den -
boraldiaren hasiera aurreratu egin
beharko dute. Kan paina berri
honetan azpimarraga rria da Kuko
Zigandak lehenengo taldearen
aulkian egingo duen debuta, eta
bertan Bingen Aroste guiren lagun -
tzarekin kontatzea, bigarren teknika -
riaren zeregin etan; Imanol Etxebe -
rria atezainak entrenatzeaz arduratu -
ko da eta Iban Urkiza berriz, presta -
tzaile fisikoa izango da, guztiak ere
Bi lbao Athletic klubekoak izanik.
Filialetik halaber bi jokalari igoko
dira aurre-denboraldia garatzeko,
alegia Iñigo Córdoba hegaleko
ezkerra eta Unai Núñez zentral
eskuina. Horiekin batera jardu nean



7  ≠LEHEN MAILA

GOROSTIZAREN
ERABATEKO
GARAIPENA
HAUTESKUNDETAN

SD Eibar taldearen his -
toriako lehenengo hau -

teskundeak Amaia Gorosti -
zaren garaipen irmoarekin
amaitu ziren, horrela talde
armeroaren aurrean bere
agintea luzatzea lortuz . igorri -
tako 23.219 akziotatik, agin -
tari eibartarrak % 77,43a me -
tatu zuen, gainerako portzen -
tajeak German Albisteguiren
% 22.14a eta John Sagerren
% 2,57a izanik.

sentipenak oso onak izanik. Ez al -
ferrik, armeroen taldea izan da txa -
pelketako seigarren talderik ekin -
tzaileena, lortutako golak guztira 56
izanik. Mendilibarren jokalariek

Eibar taldea estatuko mai -
larik gorenean finkatu da,
bere denboraldirik onena

Ligako hamargarren postu txaloga -
rriarekin izenpetuz eta utzi dituen

SD EIBAR TALDEAK BERE ELITEKO
HISTORIAN DENBORALDIRIK
ONENA OSATU DU

Jose Luis Mendilibarren
jokalariek Liga erregularra
hamaikagarren postuan
amaitu zuten, txapelketako
seigarren talderik
ekintzaileena izanik.

A. Marcos

iraunkortasunaren helburua lortu
zuten aurrerapen nabarmenarekin
eta azken unera arte lehiatzen aritu
dira Europa League txapelketara
sartzeko postuak bilatu nahian.



Erreala berriro partaide
izango da txapelketa eu -
roparrean, bi denboraldi

agertu gabe eman ostean. Donostia -
rrek Champions League txapelketa

ERREALA EUROPA LEAGUE
TXAPELKETARA ITZULI DA
ATE NAGUSITIK

8  ≠LEHEN MAILA

Futbolari donostiarrak
zuzenean sartu dira Europa
League txapelketako taldeen
fasera, Ligako txapelketa
amaitu ostean, seigarren
postu distiratsu baten eskutik.

A. Marcos

tuan amaitzea lortuz. 15/16aren er -
dialdean Eusebio Sacristán izan zen
agintea bere gain hartu zuena, az -
kenean 9. postuan amaituz eta
16/17an 6. postura heltzea lortuz. 

ANOETAREN
BIRMOLDAKETA
ABIAN DA

Anoeta estadioaren
erreforma obrak joan

den maiatzaren 23an jarri
ziren abian eta 2019ko urrian
amaitzea aurreikusten da.
Obra, 47 milioi eurotako au -
rrekontu batekin, funtsean
egungo atletismo pistak eza -
batzean oinarrituko da, ho -
rrela aforoa hedatzea ahal -
bidetzeko, aurreko 32.000tik
42.000 ikusle hartzeko edu -
kiera izatera helduz.

12/13an lehiatu zuten eta Europa
League txapelketaren aldez aurreko
fasea berriz, 13/14an, aukera bietan
aulkian Jagoba Arrasaterekin konta -
tuz. 14/15ean David Moyes ardura -
tu zen errelebuaz, hasiera kaxkar
baten ondorioz, azkenean 12. pos -



BOST TALDE EUSKALDUN
LEHENENGO HAMARREN
ARTEAN SAILKATU DIRA 2. B
KATEGORIAN, BAINA BI
HIRUGARRENERA JAITSI DIRA

9  ≠BIGARREN B MAILA

Urrats txiki bat falta izan
zitzaion ematea euskal
futbolari denboraldi

hain zorrotz honetan. Gure ordez -
karietako bakar bat ere ez da
lehiatu izan igoera fasean baina
Leioa Errege Kopa lehiatzeko
sailkatu zen; aldi berean, Real
Union, Bilbao Athletic, Arenas eta
Real Sociedad B taldeek ere Liga
lehenengo hamar taldeen artean
amaitu zuten. Gernika, Barakaldo

Euskadiko hamar
ordezkarietako bakar bat ere ez
zen lehiatu play off kategorian,
baina erdia eremu noblean
geratu zen. Zoritxarrez,
horietako bi kategoriaz jaitsi
egin ziren.

David Novo

LEIOA: BERE
HISTORIAKO
DENBORALDIRIK
ONENA

Sarrienaren taldeak, B
Bigarrenean soilik hiru

kanpaina metatzea lortu eta
iaz jaitsierako play out txa -
pel keta lehiatu ondoren
salbatu ostean, 2016/17 den -
boraldi honetan bere histo -
riako sail kapenik onena izen -
petu zuen. Liga erdia baino
gehiago le henengo lau pos -
tuen artean eman ostean, az -
kenean bos garren postu -
arekin amaitu zuen.

BILBAO ATHLETIC
ETA SANSE, 3
FILIALETAKO BI

Bilbao Athletic eta Real
Sociedad B izan dira

II Multzoko hiru filialetako bi
zeinetan igoera fasea lehia -
tzeko sailkatutako lau taldeak
lehenengo txandan galtzaile
suertatuko ziren; baina Alba -
cete, txapelduna izanik, biga -
rren aukeran hautatua izan
zen. Real Madrid Castilla
izan zen multzo honetako
beste ‘B’ talde bat.

eta Amorebieta taldeek euren
iraunkortasuna bermatu zuten az -
keneko jardunaldietan. Sestao
River eta Zamudio taldeak, zori -
txarrez, kategoriaz jaitsi egin ziren
eta datorren denboraldian Hiruga -
rrenean lehiatuko dira.



lortu zen amaiera larri baten eskutik,
zeinetan lehenengo bostak saria
eskuratzeko edo bestela igoera sus -
tapenetik kanpo geratzeko egoeran
aurkituko ziren. Bitxia izan arren,
lehenengo txandaren ondorengo
lehenengo sei postuak errepikatu
egin ziren, protagonista berdinekin
eta txapelketa amaierako hurrenkera
berdinarekin. Ageriko berdintasuna
izan zen ezaugarririk bereizleena
Liga batean zeinetan zazpigarren
sailkatua ere urduri ibiliko zen, B
Bigarren mailatik euskal taldeen
jaitsierak eragindako arraste ugarien
aukerak kontuan hartuta. Azkenean
bi erori ziren (Zamudio eta Sestao)
eta horrek eragin zuen Tolosa eta
Santutxu ezinbestean Erregionalera
arrastatu behar izatea. Halaber ka -
tegoria zuzenean galdu zuten, On -
darroako Aurrera, Zalla eta Pasaia
taldeek.

ALAVES B TALDEA LIGAKO
TXAPELDUNA IZAN DA LEHENENGO
ALDIZ, BERE LEHENENGO 
TALDEAK JADANIK 6 ALDITAN
LORTU IZAN ONDOREN

10  ≠HIRUGARREN MAILA

Alaves B taldea nagusitu
zen Vitoria, Cultural de
Durango, Beasain, Por -

tugalete eta Bermeo taldeen aurrean,
titulua eskuratzeko karreran eta
euskal multzoko txapelduna aldarri -
katu zen bere historian lehenengo
aldiz. Kanpainan zehar, aldizka,
gogoko nagusienen arteko diferen -
tziak agerikoak izan arren, azken bi
jardunaldietan lehiatzera heltzea

Alaves B taldeak, titulua
eskuratzeko izangai
ospetsuenetako bat izanik,
iragarpenak bete zituen eta
Hirugarren mailako euskal
taldeko txapelduna aldarrikatu
zen, final larri baten ondoren.

David Novo

CD VITORIA
BIGARREN B-RA
IGO DA PLAY OFF
TXAPELKETAN

CD Vitoria taldearen jar -
duna historikoa gertatu

zen Bigarren B Mailara igotzeko
play off txapelketetan, alegia
azkeneko txandan Atlético As -
torga taldea kanporatzea lortu
zuenean. SD Eibar taldearen
filiala, horrenbestez, lehenengo
aldiz brontzezko kategorian
lehiatuko da, bere kirol proiek -
tuaren sendotasuna bermatuz.
Gasteiztarrek etxean irabazi egin
zuten 1-0 emaitzarekin eta kan -
poan galdu, 2-1 emai tzarekin.
Kanpoan lortutako golen balio
bikoitza erabakigarria izan zen.
Aldez aurreko bi fasetan CA
Cirbonero eta CD Azuaga kan -
poratzea lortu zuten, hurrenez
hurren. Bere igoerarekin, Santu -
txu ez da erregionalera jaitsiko.

ALAVÉS B ETA
BEASAIN TALDEAK
FINALERA 
HELDU DIRA

Beste bi talde euskaldun,
Alavés B eta Beasain,

igoeraren atarian geratu ziren
play off txapelketetako amaiera
txandan kanporatuak izan os -
tean, hurrenez hurren Ontinyent
CF eta Spoting de Gijón B
taldeen kontra lehiatu ondoren.
Aldez aurretik, ligako txapel -
dunek bi txanda gainditu zituz -
ten Cristo Atlético eta SD For -
mentera taldeen kontra. Bes -
talde, bagoneroek Cacereño eta
Lorca B taldeen kontra irabazi
egin zuten.

DURANGOKO
CULTURAL TALDEA
ERORI EGIN DA
LEHENENGO
KANPORAKETAN

Tabirakoak ez ziren gai
izan Écija Balompié

taldeari irabazteko.

Vitoria

Beasain

Alavés B

Cultural de Durango



11  ≠KATEGORIA ERREGIONALAK

GASTEIZKO AURRERA, SOMORROSTRO ETA
ANAITASUNA, TXAPELDUN ERREGIONALAK

Gasteizko Aurrera, Araba -
ko maila erregionaleko
garaile bezala; Somo -

rrostro, bizkaitarreko garaile bezala;
eta Anaitasuna, gipuzkoarreko
garaile bezala, kategoria nazionalera
heldu dira eta datorren denboraldian
Hirugarren Mailako euskal multzoan
lehiatuko dira. Hiru talde horiek
hartuko dute, ondorioz, aurreko den -
boraldiko elite erregionalean le -
henengo postuetan sailkatutako
Amurrio, Sodupe eta Tolosa taldeen
errelebua, eta Pasaia, Zalla hala nola
Ondarroako Aurrera taldeek euren
jaitsierekin utzitako postu hutsak
beteko dituzte. 

Gasteizko Aurrera maila nazio -
nalera itzuli da kategoria galdu eta
denboraldi bat geroago. Arabarrak
halaber euren lurralde kategoriako
menderatzaile nagusienak izan ziren,
urte osoan partidu bakarra galdu eta
Ariznabarra txapeldunordearekiko
10 puntuko abantaila lortu ondoren. 

Bestalde, talde meatzaria le -
henengo aldiz bere historian Biz -
kaiko lurraldeko saria eskuratzera
heldu zen, 10 pun tuko aban tai -
larekin, San Pedro bigarren sail -
katuari dagokionez, eta Hirugarren
Mailan estreinatuko da. 

Anaitasuna taldeak, bestalde,
bere txapelketa bermatu zuen, Liga
zirraragarri bateko azkeneko jar -
dunaldian, Hernani taldearekin bu -
ruz buruko partidu hunkigarri bat
lehiatu ondoren. Azkoitiakoek Zu -
bipe taldearekiko puntu bat gehiago -
rekin amaitu zuten. 

Gasteizko Aurrera (Araba),
Somorrostro (Bizkaia) eta
Anaitasuna (Gipuzkoa),
Hirugarren Mailan lehiatuko
diren euren lurralde
txapelketetako garaileak.

David Novo

Gasteizko Aurrera (Araba)

Somorrostro (Bizkaia)

Anaitasuna (Gipuzkoa)



EUSKADI SUB’16 TALDEA, 
IRUÑA DE OCAN (ARABA)
OSPATUTAKO ESTATUKO
TXAPELKETA FEMENINOAREN
TITULUA LORTZEAR 

12  ≠EMAKUMEEN FUTBOLA

Euskadi sub’16 kategoriak
estatal autonomikoan izan -
dako bere partaidetza bikai -

na amaitu zuen, txapeldun ordea
izatera helduz. Mikel Bengoak zu -
zendutako jokalariak Finalean neurtu
ziren, joan den ekainaren 11n, Kata -
luniako taldearekin, azken honen
ahalmen itzelak emaitzan islatzera
helduz (3-0). Hiru kolorekoa, Iruña de
Oca udalerriko Arrate joko-eremuko
norgehiagoka erabakigarrira heldu
zen, amaierako 2-2 emaitzaren era -

Canarias (0-3) taldeen kontra lortuta -
ko bi garaipenekin, baina bigarren
faseko Navarra (1-2) taldearen kontra -
ko porrota oztopo bat izan zen, Gali -
cia (1-2) taldeari irabaztea lortu izan
arren. Txapelketa honetan, Madril
gailendu egin zitzaion Cataluña talde -
ari (1-0) diferentzia minimoarekin,
Alcobendasen lehiatutako Finalean. 

Sub’16 kategoriako txapelketa
ordea bezain aipagarria da
Euskadi sub’18 kategoriaren
jarduera bikaina, zein selekzio
autonomikoen estatuko
bigarren fasean kanporatua
izango zen.

Txemi García

ginez Madrilgo taldea penaltietan
kanporatu ostean. Txikiak joan den
abenduan jarri ziren abian Extrema -
dura (1-1) eta Canarias (2-0) taldeen
kontra lau puntu lortzean, Zubietako
instalaziotan lehiatutako lehenengo
fasean. Eta bere hobekuntza Lezaman
hedatu zen, otsailean, amaiera fase -
aren bila. Navarra (3-2) taldeari ira -
bazi zioten eta Galicia (4-0) taldeari
gol kopuru handia sartu zioten. Mikel
Bengoa bere entrenatzaileak azpima -
rratzen du: “Harro nago neskengatik,
taldearengatik eta federazioagatik.
Urtea ia perfektua izan da eta egin
dutenari dagokion merezimendua
eman behar zio”. Eta eransten du:
“Hurrengo denboraldiari ahalik eta
ilusio handienarekin ekingo diogu.
Etorkizun guztia dute aurretik eta
urrun iristeko kalitatea ere bai”.

Sub’18 kategorian, Jon Kepa Gon -
zalezen taldea titulua eskuratzeko
borrokaren atarian geratu zen. Hasiera
oparoa izan zen Extremadura (2-0) eta

Nekane Quiñonesa
entrenatzailearen

sub’12 kategoriako Eus -
kadiko selekzio femeni -
noak estatu mailako txa -
pelketa bikaina osatu
zuen eta final laurden etan
erori zen Asturias eko
konbinatuaren kon tra (1-
2). Aldez aurreko fasean,
zein halaber Gua darraman ospatuko zen, Galicia (1-0) eta Castilla La
Mancha (4-0) taldeen kontra irabazi egin zuten eta Islas Baleares (0-
1) taldearen kontra galdu, multzoko txapeldunak aldarrikatuz.

SUB’12 KONBINATU FEMENINOA
KANPORATUA LAURDENETAN

EGOITZA BIKAINA

Amaiera fasearen aur -
kezpenera bertaratu

ziren Jose Javier Martínez Iruña
de Oca udalerriko alkatea, Jose
Javier Martínez Euskadiko Fe -
derazioko presidentea, Luis Mª
Elustondo Arabako Federazioko
presidentea, Pedro Mª Solaun
Arabako Federazioko Presiden -
tea eta Javier Lopez C.D. Nan -
clareseko Presidentea.
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Euskadik ez zuen zorte
handirik izan bere selek -
zio ezberdinek 2016-17

denboraldian lehiatu zituzten estatu
mailako txapelketetan. Bereziki
torneo horietako lehenengo fasean,
zein joan den abenduan ospatuko
zen, bat-batean bigarren fasetik kan -
poan geratzeko zorian suertatzeko
moduko emaitza batzuen eraginez.

Sub-18 kategoriakoak euren bi
partiduetan Aragon eta Asturias tal -
deekin neurtzean galtzaile aldarri -
katu ziren, inolako aukerarik gabe
geratuz. Hurrengo fasean, otsailaren
amaieran, jubenilak kiroltasunez
lehiatzen jarraitzeko asmoz bertara -
tu ziren eta lau puntu lortu zituzten
Cantabria eta La Rioja taldeekin
neurtzean lortutako berdinketa baten
eta garaipen baten eskutik. Sub-16
konbinatuak, bestalde, bi berdinketa
lortu zituen lehenengo fasean. Mi -
rari baten beharra zuten eta hiru -
garrenen emaitzak zaintzea zego -
kien, bigarren txandaren ondoren
aurrera jarraitzeko. Ez zuten zor -
terik izan, baina ikuskizun bikaina
eman zuten euren bi partiduak ira -
baztea lortuz, kantabriarren eta
errioxarren kontra.

Denboraldi honetan, kimuen
Selekzioak agerian jarri du euskal
futboleko talentu berriek aurrera -
pausoak ematen jarraitzen dutela.
Sub-12 kategoriak Estatu mailako
taldeen fasea gainditzea lortu zuen,
laurdenetarako sailkatuz Navarra
taldearen kontra galdu ondoren.

Hiru kolorekoaren
konbinatuetan lehenengo
faseko emaitzak nagusitu ziren,
baina minimotik maximorantz
garatuz joan ziren, amaiera
sentipenak onak izanik.

Raúl A. Collantes

SUB-12 LAURDENETARA

Kimuek final laurden -
etara heltzea lortu

zuten.

EUSKADIKO SELEKZIOAK 
ERORI EGIN DIRA ESTATUKO
TXAPELKETAREN BIGARREN FASEAN

Jubenil

Kadete

Kimua
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SANTUTXU ETA OLARIZU,
EUSKADIKO KOPAKO TXAPELDUNAK

Santutxu, jubenil katego -
rian, eta Olarizu kadetean,
izan dira 2016-17 denbo -

raldiko Euskadiko Koparen titu luak
eskuratu dituzten bi taldeak.

Santutxu gailendu zen joan den
2015-16 edizioko Eibar txapeldun -
aren kontra, Maionan lehiatutako
final hunkigarri batean. Titulua lu -
zapen batean erabaki zen. Bilbota -
rrak kornerraren eskutik aurreratu
egin ziren bana bigarren atalean
talde armeroa nagusitu zen, amai era
tartean garaile izateko eta epaia
emateko aukerak bereganatuz. Ba -
zirudien gipuzkoarrek titulua erre -
pikatuko zutela, baina deskontu aren
epean Santutxu taldeak ber dinketa
lortu zuen baloi geratu arekin, ho -
rrela denbora estra derri gortuz. Lu -
zapena jadanik bere az ken txapan
zegoenean, talde bilbo tarraren be -
hin-behineko 3-2 emai tza iritsi zen,
horrela titulua esku ratzea lortuz. 

Kadete kategorian ere ez zen
lortu araudiaren araberako epean
titulua eskuratzea. Olarizu eta An -
tiguoko taldeek zero emaitzaren
berdinketarekin amaitu zuten par -
tidua zeinetan euren indarrak saria
aldarrikatzeko asmoari jarraiki
neurtuko zituzten. Talde biak pe -
naltietara heldu behar izan ziren
garailea erabakitzeko. Azkenik,
hamaika metrotik eginiko jaurti -
keten ondoren, Olarizu garaile al -
darrikatu zen.

2016-17 denboraldia
Euskadiko Kopako finalekin
amaitu zen, bere jubenil eta
kadete kategorietan.
Santutxu eta Olarizu izan
dira bi talde garaileak.

Raúl A. Collantes

Hernani eta Arenas taldeak datorren denboraldian kategoria
jubenil berean lehiatuko dira. Talde biek horrela konpentsa tuta

ikusi dituzte, Ohorezko jubenil kategoriako bi plazen bidez, 2016-17
denboraldian garatutako euren jarduera bikainak. Hala ere, Liga Na -
zional jubenilean Athletic Club B taldea izan zen podiumeko lehenengo
postua bereganatzea lortu zuena. Kategoria horretan, bestalde, da -
torren urtean lurralde bakoitzeko talde bat lehiatuko da. Leioa, Euskal
Liga Jubenileko txapeldun bezala lehiatuko da. Eta bizkaitarrekin
batera lehiatuko dira Gipuzkoako Tolosa eta Arabako Alaves B taldea.
Euskal Liga Kadetean Errealak errelebua hartu zion Athletic Klubari,
kategoriako txapelduna aldarrikatzean. Donostia rrek Liga bilbotarren
aurretik amaitu zuten, hiru puntu gehiago eskuratzean.

HERNANI ETA ARENAS OHOREZKO
JUBENILERA IGO DIRA



lortutako garaipen batek behartu
egin zituen gipuzkoarrak azken
jardunaldian iraunkortasuna lehia -
tzera, hura euren esku egon ez
izan arren. Bestalde, Errealak
Erreginaren Koparako sailkatzeko
helburua errepikatu zuen. Txuriur -
dinak zortzigarren postuan sailka -
tu ziren, euren goi maila agerikoa
izanik, Liga gero eta zorrotzago
batean. Bien bitartean, Athletic
taldearen kanpaina garratzagoa

izan zen 2015/2016an bere bos -
garren Liga bereganatu eta gero.
Lehoiak partaide izan ziren
Champions League txapelketan
zeinetan Fortuna Hjorring dania -
rrak hamaseirenetan kanporatu
egingo zituen. Erregulartasunaren
txapelketan, zurigorriak atzeratuak
izan ziren taulan bosgarren pos -
turaino, zuzeneko norgehiagoka
ezberdinetan amore eman zutela -
ko.
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OIARTZUN EZIN IZAN DA LEHENENGOAN
MANTENDU URTE ZAIL BATEAN

LLehen Mailako gure hiru
taldeen denboraldiak
itzal gehiago utzi dizki -

gu argiak baino. Oiartzun taldeak
urteari ekin zion jadanik bere
igoeraren ondoren erabakitako
iraunkortasuna mantentzeko hel -
buruarekin. Gari Argoteren jokala -
riek hasiera konplexu bat jasan
zuten, izan ere, hamasei garren
jardunaldira arte itxaron behar izan
zuten euren lehenengo garaipena
lortzeko, aurretik bost puntu lortu
izan ondoren. Garaipenak indarra
eman zion taldeari eta bi garaipen
gehiago erantsi zituen hiru astetan.
Baina hamaika norgehiagoketan

Oiartzun, Erreala eta
Athletic ilusiorik
handienarekin jarri ziren
abian Lehen Mailako
denboraldian, baina
emaitzak ez dira onak izan.

Txemi García

ZORIGAIZTOKO KOPA
ATHLETIC ETA REAL
SOCIEDAD
TALDEENTZAT

Talde biak erori egin
ziren Erreginaren

Koparen final laurdenetan.
Txuriurdinak Bartzelo -
narekin neurtu ziren laur -
denetan, norgehiagokaren
luzapenean amore emanez,
minimoaren arabera (1-0).
K.O. torneoko zorte txarra
mantendu egin zen lehoi -
entzat, galdu egin zutenez
Valencia (3-1) taldearen kon -
tra, lehenengo tantoa berdin -
du ostean.

El equipo del Karla Lekuona peleó hasta el final por la permanencia

BI EUSKALDUNEK
ARBITRATUKO
DUTE 1. MAILA 

Euskadiko Batzor deko
Beatriz Arre gui Ga -

mir eta Olatz Rivera Olme -
do jadanik Lehen Mailako
arbitro-taldeko kideak izen -
datuak izan di ra datorren
2017/18 denbo ral dirako,
probak gainditu ondoren.



Athletic B eta San Igna cio

taldeak urte ahantzi ezina

eskaini ziguten. Filialak

Liga nagusitasunez amaitu zuen. Bi

berdinketa eta bi porrot baino ez zi tuen

ATHLETIC B ETA SAN IGNACIO
TALDEEN LIGA IKUSGARRIA
BIGARREN MAILAN
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Bederatzi klub euskaldun
lehiatu ziren Bigarren 
Mailako II. Multzoaren edizio
honetan. Guztion aldetik
esfortzurik gorenena eskatu
zuen lehia gogor eta 
parekatua izan da. 

Txemi García

jasan izan 26 jar dunalditan. Bes talde,
San Ignacio txapeldun ordea al darri -
katu zen igoera play off txapel keta
histori ko baterako sailkatzea lor tuz.
Sevilla bere bidean gurutzatu zen eta
kanporatu egin zuen, baina bil bo tarrek
amaiera arte aurpegia eman zu ten.
Berri txarra Mariño eta Arratia tal deen
jaitsierekin etorri zen, Añorga, Eibar,
Aurrera Vitoria, Gasteizko Nes kak eta
Pauldarrak taldeek iraunkor tasunaren
helburua lortu zuten bitartean.

K
anpaina zirraragarria eta
nerbioak Euskal Ligaren
amaiera arte, bai igoera

plaza eta bai iraunkortasuna lor -
tzeko borrokan. Zarautz txapel -
duna aldarrikatu zen Bizkerre eta
Oiartzun B taldeen kontrako

ZARAUTZ EUSKAL LIGAKO
TXAPELDUN BERRIA IZANIK
NAZIONALERA IGO DA

Astiko jokalariek ordeztuko
dituzte Gasteizko Neskak
kanpaina parekatu batean,
zeinetan Bigarren Mailatik
eginiko arrasteek Ariznabarra
eta Aurrera B taldeak 
eragingo zituen.

Txemi García

norgehiagoka zirraragarri batean
nagusitzean, izan ere, liga txapel -
ketaren azkeneko jardunaldira arte
ez zen inolako ebazpenik lortu.
Astikoak Bigarren Mailara igo
ziren, getxotarren aurrean eginiko
goal-average bereziari esker, talde
biak 71 punturekin berdinduta
amaitu ostean. Lorpen itzela itsa -
sertzeko talde batentzat, azkeneko
Ligan lauga rren postuan amaitu
ondoren, lehenengo postutik oso
urrun, haren hobekuntza agerikoa
izanik. Lehenengo postuaren alde -
ko norgehiagoka gogorra izan
bazen, berdina gertatu zen katego -
ria salbatzeko orduan. Txapelke -
taren berdintasunak bere isla izan
zuen Euskal Ligako sailkapenaren
behealdean, zeinetan arrasteak
talde askotarako losa bat gertatuko
ziren. 

Azkenean, Ariznabarra eta B
Gasteizko Aurrera taldeak kalte -
tuak gertatu ziren Mariño eta
Arra tia taldeek Bigarren Mailatik
jasandako jaitsieren ondorioz.
Aldiz, Ugao eta Berriotxoa tal -
deak taulatik irten egin ziren Erre -
gionalera itzultzeko.

PAULDARREK KOPA
ERAMAN ZUTEN

Barakaldoko taldeak
ustekabea ekarri zuen

Euskal Koparen Final ean
Athletic B taldeari iraba zi zio -
nean. Tokiko jokala riak garai -
le aldarrikatu ziren (1-0) 6.
minutuan lortutako tantoa kas -
tarekin defendatzen jakinez.
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hartu du parte. Elastiko zuri-
gorriarekin norgehiagoka gehien
jokatu dituen futbolari da. Azken
sasoian lesioak direla medio ez du
jarraikortasunik izan eta futbola
lagatzea erabaki du. Lau aldiz
ordezkatu du Euskal Selekzioa.

Iraia Iturregiren kirol ibilbideak
antzekotasun handiak ditu Ibarra -
renarekin. Elkarrekin egin zuten
debuta gorengo mailan, baina
Iturregik urtebetez Estatu Batuetan
aritzea erabaki zuen. Florida Sta -
teko unibertsitatean denboraldi bat
jokatu ostean bueltatu zen etxera.
Karisma handiko futbolaria izan
da. Emakumezkoen futbola zelai -
etatik kanpora zabaltzen lagundu
du. Eskuin hegalean makina bat
kilometro egin ostean eta oraindik
indartsu dagoela erakutsi arren
gazteei lekukoa eman die -bost
neurketa jokatu ditu Selekzio -
arekin-. Irune Muruak ere ia bizi -
tza osoa egin du Lezaman. Erdiko
aurrelariak ez du bere taldekideen
pisua izan Athleticen, baina lorpen
garrantzitsu guztietan lagungarri
izan da. Ehun gol baino gehiago
sartu ditu elastiko zuri-gorriarekin.
Bada zerbait. Bi aldiz jokatu du
Selekzioarekin.

Athleticek iaz lortu zuen azken
Liga. Bada, ordurako elastiko
zuri-gorria defendatzen ari zen
Maite Lizaso. Euskarri zarauztarra
Realeko zutabe izan zen hamar -
kada batean zehar. Nortasun han -
diko jokalaria izan da. Sekula

kikildu ez dena. Bada, azken hiru
urteak A8 autobidearen beste
aldean eman ditu. Bere kirol ibil -
bide bikainak merezi zuen garai -
pena lortuta erretiroa hartzeko
momentua dela erabaki du. Euskal
Selekzioaren elastikoa gehien
jantzi duen futbolaria da Sandra
Ramajorekin batera. Guztira sei
aldiz aritu da Selekzioarekin.

Lizasok Reala uztea erabaki
zuenean Aintzane Encinasek hartu
zuen bere lekukoa talde txuri-
urdineko kapitain gisa. Hegalako
jokalari azkarra da klub txuri-
urdinak emakumezkoen taldea
sortu zuenetik denboraldi guztiak
jokatu dituen futbolari bakarra. Ia
laurehun lehia jokatu ditu Re -
alarekin. Euskal Selekzioarekin
hiru aldiz aritu da eta kapitainaren
besokoa etxean dauka gordeta.
Hamahiru urte emakumezkoen
futbola sustatzen aritu ostean beste
bide bat hastea erabaki du.
Maialen Zelaiak ere kapitainaren
bide bere egitea erabaki du.
Hamar urtez aritu da Realean.
Lesio larri bat gainditu eta
zelaietara bueltatzeko gai izan da.
Bi aldiz aritu da Eus kal Selek -
zioarekin. Zorionak eta eskerrik
asko guztiei emaku mez koen
futbola sustatzen lagun tzeagatik!

EUSKAL FUTBOLA HAZTEN
Aipatu jokalarien ekarpena

ezinbestekoa izan da euskal futbo -
la hazten laguntzeko. Baita Athle -
ticen, Realaren eta gainerako klub
garrantzitsuen lana ere. Bada, Eus -
kadiko Federazioa bidelagun ari
da izaten urtetik urtera indar ge -
hiago duen kirolaren zabalkun -
dean. Selekzioa ezberdinekin
egiten duen beharraz gain, Euskal
Ligaren sorreran eta hazkundean
izan duen garrantzia nabarmena
izan da. Hamalau talderekin hasi
zen txapelketak hamasei taldek
osatzen dute egun. Bizi bizirik da -
go emakumezkoen futbola.

Ezer ez da betirako. Ez
bizitzan, ez eta fut -
bolean. Gauzak hasi eta

amaitu egiten dira. Ez dago bes -
terik. Baina amaitu berri den den -
boraldia berezia da. Euskal fut -
bolean arrastoa utzi duten zenbait
futbolarik agur esatea erabaki
dute. Futboleko botei atsedena
emateko unea iritsi da. Pisu han -
diko jokalariak dira. Lorpen han -
diak eskuratzeaz gain, emakunez -
koen futbolaren hazkundean ekar -
pen handia egin dutenak, hain
zuzen ere. Eli Ibarrak, Iraia Iturre -
gik, Irune Muruak, Maite Lizasok,
Aintzane Encinasek eta Maialen
Zelaiak harmailatik jarraituko dute
aurrerantzean euskal futbolaren
ibilbidea. Euren taldeetan historia
egiteaz gain, Euskal Selekzioan
ere makina bat aldiz erakutsi dute
euren balioa. 

Athletic da Espainiako Ligan
txapelketa gehien irabazi duen
taldea. Bost guztira. Halaber, talde
zuri-gorria da partida batean ja -
rraitzaile gehien elkartu dituena -
35.000 lagun batu ziren San Ma -
mesen lehiaketa azken partida
ikusi eta Superliga bat ospatzeko-.
Bada, lorpen guzti horietan Eli
Ibarra protagonista izan da. He -
galeko ezker finak talde zuri-
gorriak gorengo mailan jokatu
dituen hamabost denboraldietan

URREZKO AROAREN AMAIERA
Euskal futbolean
erreferente izan diren
jokalariek erretiroa hartu
dute. Athleticen Iraia
Iturregik, Irune Muruak,
Eli Ibarrak eta Maite
Lizasok utziko dute.
Realean, berriz, Aintzane
Encinasek eta Maialen
Zelaiak.

Haritz Gallastegi



bere kideak izango dira. Ildo ho n -
etatik jarraituz, azpimarratzea be -
deratzigarren postu txalogarria es -
kuratu zuen Ibarra taldearen kan -
paina bikaina eta hamahirugarren
postua betetzean iraunkortasuna
lortzeko ahalegin guztia egin zuen
Santurtzi taldearen txapelketako
aparteko bigarren atala. Ukitu ne -
gatiboa Internacional eta Aurrera
taldeen eskutik etorri zen, izan ere,

ez ziren gai izan kategoria zo rrotz
batean iraunkortasuna manten -
tzeko.

Bestalde, Hirugarren Mailan
Bilbo taldearen kanpaina bikaina
azpimarratu ahal da, 57 pun -
turekin, bigarren postukoak baino
lau gehiago, Ligako txapelduna
aldarrikatu baitzen. Hala ere, ukitu
negatiboa arrazoi ekonomikoen
eraginez gertatutako hurrengo
denboraldirako bere desagerpena
izan da. Era berean, areto futbol -
aren alderdirik mingotsena jasan
zutenak San Jorge eta Lagun Onak
taldeak izan ziren, arraste agatik
jaitsi zirelako.

Amaitzeko, Euskal Liga txapel -
ke ta oso parekatua gertatu zen,
bere igoera plazak amaieran eba -
tziak izanik. Txapeldunaren titu -
lua Afantxo taldearentzat izan zen
64 punturekin, jarraian Aretxaba -
leta sailkatuz 59rekin. Etxebarriko
Kukuiagak lortu zuen podiuma 56
punturekin, azkeneko jardunaldian
Erandiotarrak taldearekiko gailen -
tzea lortuz kirol ikuskizun bikain
baten eskutik. Aitzitik, Elorrioko
B taldeak kategoria galdu zuen
azkeneko postuan geratuz, soilik 4
punturekin. 

ZIERBENA KOPARAKO SAILKATU
DEN BITARTEAN BILBOK ETA
AFANTXOK HIRUGARREN MAILAKO
ETA EUSKAL LIGAKO TITULUA
BEREGANATU DITUZTE
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Zierbena taldeak hurren -
go Errege Koparako pla -
za bat lortzeko bere hel -

burua lortu zuen, B Bigarren Mai -
lako hirugarren postua esku -
ratzean. Horrela, Colo Colo kate -
goriako txapeldunak eta Pinseque
taldeak hurrengo kopako edizioan

Zierbenak hurrengo Koparako
bere partaidetza  bermatu
zuen; aldiz, Bilbo eta Afantxo
taldeek titulua eskuratzera
eraman dituzten denboraldi
bikaina garatu dute.

C. Zárate

BIGARREN
FEMENINOA

Denboraldi bikaina
izen petu izan arren,

Bilbo play off txapelketatik bi
puntura geratu zen, hiru garren
postuan. Ordizia tau laren er -
dian geratu zen, zor tzigarren
postuan, eta Stilo kategorian
mantentzen da. 

OHOREZKO
JUBENILA

Ohorezko mailan, Lau -
buru Ibarra ga raile al -

darrikatu zen 60 puntu rekin,
alegia Laskorain biga rrenaren
puntu kopuru berdinarekin.

Euskadiko areto fu tbo leko
beheragoko kate goriek

aurrerapenak egiten jarraitzen
dute Federazioak oinarria in -
dartzeko asmoz emandako bul -
tzadari esker. Horren adibide
garbia da Cáceresen ospatutako
estatuko Txapelketan Euskadik eginiko debuta. Txapelketa zen
onuragarria izan euskal konbinatuarentzat, izan ere, laster kan -
poratua izan zen, baina bai teknikariek eta bai federazioko kideek
esperientzia honen prestakuntza maila azpimarratu zuten. Gainera,
Euskadi Joko Garbia-Esku Batua sariaren txapelduna aldarrikatu
zen, bere fair play jokabideagatik.

EUSKADIK DEBUTA EGIN DU
HAURREN KATEGORIAKO
ESTATUKO TXAPELKETA BATEAN
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etxean bertan, saria etxera eramatea
lortuz. 

Bestalde, Lauburu Ibarra jubenila
txapeldun aldarrikatu zen Gora Bil -
bao (6-4) taldearen aurrean. Estatu
mailan kanporatua izan zen lehenen -

Leioa Ibaraki femeninoak
ametsetako denboraldi bat
izenpetu zuen, Euskadiko

txapelketaren garaipenarekin Lauburu
Ibarra (3-2) taldearen kontra neur -
tzean. Leioztarrak nagusitu ziren

IBARAKI FEMENINOA, IBARRA
JUBENILA ETA ZIERBENA KADETEA
EUSKAL KOPAKO GARAILE

Talde leioztarra garaile
aldarrikatu zen kategoria
femeninoan, aldiz talde
gipuzkoarra nagusitu zen
jubeniletan. Zierbenako
harrobi bizkaitarrak bere maila
erakutsi zuen kadetetan.

Carlos Zárate

go txandan El Pozo Murcia taldearen
aurrean. Zierbena kadeteak euskal
titu lua eskuratu zuen Eskoriatza (2-4)
taldeari irabaztean. Estatu mailako
txapelketan ez zuen lortu aldez
aurreko fasea gainditzea.

BIZKAIA IKUSGARRIA,
GARAIPENEZ
GAINEZKA 

Bizkaiko selekzioak izan
ziren aurtengo garaile

bikainenak, hiru euskal lu -
rraldetako konbinatuak elka -
rrekin neurtzera daramatzan
txapelketan. Kategoria jube -
nilean Gipuzkoa eta Araba
taldeekiko gailendu zen eta
halaber nagusitu egin zen
kadeteen eta emakumezkoen
kategorietan. Hemen bere
arerio bakarra talde gipuz -
koarra izan zen, arabarrek
talderik aurkeztu izan ez zu -
tenez.



De Marcos. Entrenatzaile Ez
Profe sionalak: Juan Carlos Mar -
co. Klub Ez Profesionalak: Oiar -
tzun K.E. eta Zamudio S.D. Fut -
bolari Ez Profesionalak: Amaia
Vazquez. Areto Futboleko Klu -
bak: Zierbana C.D.F. Lehen eta
Bigarren Mailako Arbitroak:
Burgoseko Ricardo.

Beste autonomia erkidego ba -
tzuetako euskaldunak ere hautatu
ziren.

ANGEL MARIA VILLAR, BERRIRO
ESPAINIAKO FUTBOL ERREGE
FEDERAZIOKO PRESIDENTE
IZATEKO HAUTATUA

22  ≠BERRIAK

Ángel Maria Villar zor -
tzigarren aldiz hauta -
tua izan zen RFEF-ko

presidentea izateko, joan den
maiatzean. Igorritako 129etatik,
112 boto eskuratu zituen. Hauta -
tutako euskal batzordekideak
ondorengoak izan ziren:

1. Mailako Klubak: S.D Ei -
bar, Deportivo Alavés SAD eta
Athle tic Kluba. Lehen eta Biga -
rren Mailako futbolariak: Oscar

Angel Maria Villar Espainiako
Futbol Errege Federazioaren
arduraduna izaten
mantenduko da hurrengo lau
urtetan, hauteskundeak
erabakigarritasunez irabazi
ondoren.

David Novo

HIRU EUSKAL
BATZORDETAKO
PRESIDENTEAK

Pedro Luis Arrizabala -
ga, Roberto Perez eta

Patri Allende presidente izen -
datuak izan dira Fut boleko
eta Areto Futboleko Arbitro -
en eta Entrenatzai leen Euska -
diko Batzordetan, hurrenez
hurren. 

Hirurek Luis Mari Elus -
tondoren konfiantzarekin
kontatzen dute Euskadiko
Futbol Fede razioko hiru or -
gano tekniko horiek zuzen -
tzen jarraitzeko orduan.

SARREREN BEZ
ORDAINTZEAREN
KONTRA

Denboraldi honetan 2.
B Mailako kideak

izan diren talde bizkaitarre -
tako ordezkariek euren kez ka
azaldu dute Bizkaiko Fo ru
Al dundiko Ogasun sailak
erakutsi duen asmoaren au -
rrean, euren ordainketen edo
sarreren BEZ ordaindu araz -
teko asmoari dagokionez.  

Ángel María Villar
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