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AIRE BERRIAK
RFEF-AN

Nire lehenengo hitzak, joan den maiatzaren
17an hauteskunde presidentzialak irabazi
zituen Espainiako Futbol Erreal Federa -

zioa Luis Rubiales presidente berria zoriontzeko
dira. Bere gestioa arrakastatsu izatea opa diogu,
behar duen guztirako gure erabateko kolaborazio
eskaintzarekin batera.

Gure Autonomia Erkidegoko kirol arlo soilari
dagokionez, 2017-18 denboraldia balantze positibo
batekin amaitu da. Hurrengoa Bigarren B Mailako
hamar talderekin hasiko dugu, Durangoko Kultu -
ralaren igoera arrakastatsuaren ondoren. Eta
Lehen Mailako lau talde mantentzen ditugu.

Gure zorionik beroena Kulturalari hala nola San
Ignacio, San Pedro, Pasaia eta Ordizia taldeei
Hirugarren Mailara igotzeagatik, hala nola Bizkerre
Bigarren femeninora igotzeagatik; Elorrietako, Gora
Bilbao eta Batzarre Hirugarrenera eta Santurtzi Bi -
garren Femeninora igotzeagatik. 

Zorionak futbol 11 eta areto futbol modalitatetan
iragandako denboraldi honetan, kategoria mas -
kulinoan zein femeninoan arrakastatsuak izan
diren klub guztientzat. Eta nola ez, fazeta, es -
tamentu eta konpromiso guztietan bere denbora
eskuzabaltasunez ematen duten gizonezko eta
emakumezko ugariren etengabeko jarduera apal
eta sakrifikatuaren lekukotasuna ere eman behar
dugu.

Amaitzeko, Federazio honek lurralde eta estatu
mailan futbolaren erantzukizunean ezarritako rola
erreibindikatu behar dugu eta nazioarteko foroetan
gure selekzioen presentzia nabarmenagoa es -
kuratzeko gure ahaleginari eutsiko diogu.

Eskerrik asko urtez urte garatuz joan gaitezen
ahalegina egiten duzuen guztiontzat.

Luis María Elustondo. 
Euskadiko Futbol Federazioko Presidentea.
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Bigarren femeninora edo Las -
korain areto futboleko B Biga rre -
nera igotzea lortzearekin, bi zitzen
ari den une bikaina az pimarratu
zuen.

Batzordean zehar, zeinetan
2017 ekitaldiko eta 2018 honetako
kontuak hala nola aurreikusitako
kirol txapelketen plana onartuko
ziren, hiru lurraldetan Euskadiko

Futbol Federazioaren eta bere
selekzioen nazioarteko ofizialta -
suna lantzearen aldeko eta FIFA
zein UEFA erakundetan bere in -
tegrazio zuzena bilatzeko irailean
ospatzea aurreikusitako hurrengo
bileren berri emanez. 

Halaber Euskal Liga Jubenila
eta Kadetea 18 taldera igo tzea
onartu zen.

4  ≠BATZORDE NAGUSIA

Pedro Solaun, Juan Luis Larrea, Luis Mari Elustondo, Kepa Allika eta Xabi Irusta Donostian ospatutako Batzorde Nagusian zehar

BATZORDE NAGUSIAK 2018/19KO
OINARRIAK FINKATZEN DITU

Donostiako Eureka Zien -
tzia Museoa izan zen
oraingoan, joan den

ekainaren 28an Luis Mari Elus -
tondoren zuzendaritzarekin ospa -
tu tako Euskadiko Futbol Federa -
zioaren Batzorde Nagusiaren
agertokia, zeinetan Gipuzkoako
Federazioko Juan Luis Larrea eta
Arabako Federazioko Pedro So -
laun presidenteekin kontatuko zen.
Euskal erakundeko pre sidenteak
euskal futbola, besteren artean,
eskuratutako lorpen ezberdinekin,
Kulturala Bigarren B-ra, Bizkerre

Donostian ospatutako
Euskadiko Batzorde Nagusiak
zorion hitzak adierazi zituen
Euskadi Estatuko lehenengoen
artean mantentzen duen
futbol-potentziala omentzeko.

Fran Rodríguez



Luis Manuel Rubiales Bé -
jar (Las Palmas Kanaria
Handikoa, 1977ko abuz -

tuak 23) Espainiako Futbol Errege
Federazioko 33. Presidentea

LUIS RUBIALES BEJAR,
RFEF-KO 33. PRESIDENTEA
BERE HISTORIAN

5  ≠FEDERAZIOAREN GAURKOTASUNA

Luis Rubialesek Juan Luis
Larreak baino boto gehiago
eskuratu zituen (80-56, eta zuri
bat) maiatzean ospatutako
Espainiako Futbol Erreal
Federaziorako hauteskundetan.

D. N.

dea), Ana Muñoz (Segurtasun
gaietarako presidenteordea),
Eduardo Ban drés (Diruzaina) eta
Maximino Martínez, José Ángel
Peláez, Francisco Goya, Eduardo
Caturla, María Dolores Martínez,
José Ramón Cuetos Lobo, Marisa
González Casado eta Iñaki Gómez
Mardones (Bizkaiko Futbol Fe -
derazioko presidentea), batzor -
dekide bezala. 

Emakumeei kirolean protago -
nismoa ematea Futbol Femeni -
noaren eremu berezi berri baten
sorrera, Aukeren Berdintasun Pla -
na, sexu erasoaren aurkako Pre -
bentzio Protokoloa eta erakunde
honetako emakumeak zuzendari -
tzan ezartzea bezalako neurriak
dira presidente berriak hartutako
lehenengo neurrietako batzuk. 

Luis Rubialesek, era berean,
Carlos Velasco Carballo Ar bi -
troen Batzorde Teknikoko (CTA)
pre sidentea izendatu du, Vic -
toriano Sánchez Arminio ordez -
teko. 

bihur tu zen, Juan Luis La -
rrea beste kandidatu gipuz -
koarrak lortutako 56ekin
konparatuta aldeko 80 bo -
toak eskuratzean; gainera
boto zuri bat jaso zen. 

Beste zuzendariak dira: Andreu
Camps (Idazkari nagusia), Andreu
Subies (Presidenteorde ekonomi -
koa), Antonio Suárez (Futbol pro -
fesionaleko presidenteordea), Mi -
quel Bestard (Futbol ez profesio -
naleko presidenteordea), Rafael
del Amo (Futbol femeninorako
pre sidenteordea), Pedro Rocha
(Areto futbolerako presidenteor -



6  ≠LEHEN MAILA

FILIALA BERRIRO 
ERORI DA 2. MAILARAKO
IGOERA PLAY OFF-ETAN

Alavés B taldea beste
behin ere estatuko

futbolaren brontze katego riara
jauzia egiteko zorian geratu
da, Bigarren B mai lara igo -
tzeko play off-etako bigarren
kanporaketan Cádiz B tal -
dearen aurrean kanpora tua
izatean. Berri positiboa
harrobiko jokalari ezber dinek
lehenengo taldean eginiko
debutarekin iritsi da: Adrián
Dieguez, Víctor López, Mar -
tín Aguirregabiria eta Ermedin
Demirovic.

doren, ‘Pitu’ jauna lehenengo 13
jardunalditan soilik sei puntu lor -
tzeko gai izandako talde batera
heldu zen. Ibai Gómezen  Giro -
nako hat-trick bat, gasteiztarrak 2-

Abelardo Fernándezek
miraria obratu du De -
portivo Alaves talde -

aren aulkian. Luis Zubeldía eta
Gianni de Biasi kargugabetu on -

‘PITU’ ABELARDOK MIRARI
HANDIA OBRATU DU DEPORTIVO
ALAVES TALDEA SALBATZEAN

Teknikari asturiarra Ligako
txapelketako lehenengo
hamahiru jardunalditan
soilik sei puntu lortzeko 
gai izandako talde batera
iritsi zen.

A. M.

0 galtzen ari zirenean, inflexio-
puntu bat izan zen talde baba zo -
rroarentzat, Liga 14. postu txa -
logarri batean amaitzea lortuz,
guztira 47 punturekin.



7  ≠LEHEN MAILA

Athletic Klubak bere his -
toriako denboraldi etsi -
garrienetako bat amai -

tu du. Errege Kopan bat-batean
kanporatuak izan ziren Bigarren B

ATHLETIC KLUBAK BERE
DENBORALDI ETSIGARRIENETAKO
BAT AMAITU DU

Zuri-gorriak Errege Kopatik
kanporatuak izan ziren
Bigarren B mailako talde baten
aurrean eta Liga 16. postuan
amaitu zuten, 17. postuko
Leganesekin puntu berdinketa
partekatuz.

A.M.

taldeen fasea eta Finaleko
1/16etan Moskuko Spartak taldea
gainditzean. Olympique de Mar -
sella finalistak kanporatu egin
zuen Finaleko 1/8etan.

EDUARDO BERIZZOK
ZIGANDA ORDEZTUKO
DU AULKIAN

Teknikari argen tina -
rra hautatua izan da

hurrengo denboraldian
Kuko Ziganda aulkian or -
dezteko. San Mamesera
dator Ligan Celta eta Se -
villa zuzendu ondoren.

mailako talde baten aurrean, Hiru -
garren Mailara jaisten amaitu duen
Formentera, San Mameseko bere
bisitan iragarpen guztien aur ka
garaile suertatu zena. 

Liga txapelketako bere irudia
ez da askoz hobea izan, 16. pos -
tuan amaitu duenez, 17. postuko
Leganés taldearekin puntu berdin -
keta partekatuz. Zuri-gorriak
soilik 10 partidu irabazteko gai
izan dira, erregulartasun torneoan
lehiatutako 38etatik.

Soilik Europa League txapel -
ketan eman ahal izan zaio pozta -
sunen bat parrokia bilbotarrari,



8  ≠LEHEN MAILA

KLUBAK FUTBOL
INKLUSIBOKO 
BI TALDEREKIN
KONTATUKO DU

Gipuzkoako Foru Al -
dundiak eta SD Eibar

Elkarteak kolaborazio hitzar -
mena berritzea adostu dute
Kirolgi Fundazioarekin, bai ta
oinarrizko eskolen sorrera
kontenplatzen duen proiektu
batean kolaboratzeko hitzar -
mena ere, desgaitasun inte -
lektuala eta garuneko para lisia
duten pertsonek maila gore -
nean lehiatzeko kirol ibilbide
bat bermatuta izan dezaten.

Jose Luis Mendilibar baten esku tik.
Garai penik ezagutu gabe 7 jar -
dunaldi jarraian uztartzera iritsi zen
hasiera nahiko zalantzagarri baten
ondoren, eibartarrek erreak zio -

Eibar taldeak bere kirol
proiektua finkatu du Le -
hen Mailan, talde ar -

magi na zuzentzen gutxienez den -
boraldi bat gehiago emango duen

SD EIBAR TALDEAK BERE
KIROL PROIEKTUA FINKATZEN
DU MENDILIBARREN ESKUTIK

Eibar harro ager daiteke 17/18
Liga Txapelketako euskal
talde onena izateagatik, 51
punturekin azkenean
bederatzigarren postu
txalogarri batean sailkatzean.

A. M.

natzea lortu zuten lehenengo txan -
daren amaieran, balizko 21ekiko 19
pun turekin, halaber postu euro -
parren alde borroka egitera bultzatu
zituen bolada batean.



9  ≠LEHEN MAILA

Errealak gogoangarria
izango ez den denboral -
di bat amaitu du. Errege

Kopan 2. B-ko Lleidaren aurka eta
Europa League txapelketaren fi -

ERREALAK EZ DU
LILURATZEN KANPAINA
GORABEHERATSU BATEAN

Donostiarren
irregulartasunak Eusebio
Sacristánen kargugabetzea
eta filialeko Imanol Alguacil
teknikariaren behin-behineko
iristea eragin zituen.

A. M.

rren Imanol Alguacilek bete zuen,
zaleak balizko 12etatik 10 pun -
tuko bolada batekin liluratzea lor -
tuz. Etxeko hiru porrotek hegal -
datze hori gerarazi zuten.

ASIER GARITANO ETA
ROBERTO OLABE,
18/19KO NOBEDADEAK

Bere estadioa berri -
tzeaz haratago, Erre -

alak halaber bere kirol or -
ganigraman aldaketa ga -
rrantzitsuak egin ditu. Asier
Garitano, Leganés taldeko
jarduera bikain aren berme -
arekin dator eta hurrengo
denboraldi honetan txuri-
urdinen tek nikaria izango
da. Roberto Olabek, bitar -
tean, kirol zu zendaritza
bere gain har tzen du Loren
irten ondoren.

naleko 1/16etan kanporatua izan
ondoren, Eusebio Sacristán kargu -
gabetua izan zen Ligako 29. jar -
dunaldian, etxean Getaferen aurka
erortzean. Agintea filialetk zeto -



Aste batzuk pasa dira
futbolari agur esan
zenionetik. Atzera be -

giratuz gero, zer pentsatzen
duzu?

Tira, oraindik denbora gutxi
pasa da erretiroa hartu dudanetik.
Oraindik ez naiz egindakoa azter -
tzen hasi. Goiz da. Opor sasoia da
eta lasai nago. Gustura nago egin -
dakoaz. Beraz, ez daukat kexa -
tzeko arrazoirik.

Edozein kirolarik amesten
duen agurra izan zenuen. Etxe -
ko jarraitzaileen babesarekin.
Asko maite zaituzte. 

10  ≠ELKARRIZKETA: XABI PRIETO

Xabi Prietok (Donostia, 1983) egi
bihurtu ditu umetako amets
guztiak. Baloiari lehen ostikadak
jotzen hasi zenetik Realean aritzea
zuen xede. Bada, talde txuri-
urdinaren elastikoarekin partida
gehien jokatu dituen bosgarren
futbolari gisa hartu du erretiroa.
Zelai barruan berezkoa izan duen
talentuari esker nabarmendu da.
Zelaitik kanpo, berriz, miresgarria
izan da ingurukoekin izan duen
gertutasuna zein jarrera
eredugarria. Kapitain handi batek
utzi du futbola.

Haritz Gallastegi

koitzean eta harmailatik jaso du -
dan erantzuna eskertzekoa da.

Gorrizekin, Larrañagarekin,
Arkonadarekin eta Zamora -
rekin batera Realaren elastikoa
gehien jantzi duten futbolarien
zerrendan zaude. A ze taldea! 

Realari gehien eman dioten jo -
kalariekin batera nire izena ager -
tzea ohorea da. Jokalari horiek
eredu izan dira guretzat eta gauza
handia da eurekin batera egotea. 

Ikaragarri! Oso maitatua sentitu
naiz. Ia ezinezkoa da hitzez adie -
raztea nik bizi izan dudana. Erre -
tiroa hartuko nuela jakanarazi
nuenetik zaleek gertutasun handia
erakutsi didate. Ez sinesteko mo -
dukoa izan da. Ederra oso. Nik
ume-umetatik Realeko jokalaria
izan gura nuen eta etxean nor -
beraren lana baloratua izatea baino
gauza politagorik ez dago. Ba -
rruan dudan guztia eman dut elas -
tiko txuri-urdina jantzi dudan ba -

XABI PRIETO: “EUSKAL SELEKZIOAREKIN
JOKATU DITUDAN PARTIDA 
GUZTIAK IZAN DIRA BEREZIAK”



11  ≠ELKARRIZKETA: XABI PRIETO

Zure kirol ibilbidetik zerbait
aldatuko zenuke?

Ez. Gauzak gertatu diren mo -
duan gertatu dira eta kitto. Inori ez
zaio maila galtzea gustatzen, baina
uste dut asko ikasi genuela eta
indarberrituta itzuli giñela gorengo
mailara. Ordutik Reala hazi baino
ez da egin eta egun klub osasun -
tsua da arlo guztietan. Azken den -
boraldiotan onenekin ari gara
lehiatzen. 

Hala da, bai. Horregatik ha -
rritu gaitu zure agurrak. Taldea
ondo ari da eta zuk entrenatzaile
guztien konfiantza izan duzu.
Hortaz, zergatik erabaki duzu
erretiratzea?

Memento egokia delako. Gal -
deran dago erantzuna. Asko goza -
tu dut eta oso maitatua sentitzen
naiz, baina urte asko jokatu ditut
gorengo mailan eta lekukoa ema -
teko unea iritsi dela erabaki dut.
Ez dago lagatzeko une hoberik

Zein izan da Euskal
Selekzioarekin bizi izan
duzun unerik bereziena?

Denak izan dira bere -
ziak. Jokatzeko aukera
eman didaten bakoitzean
gozatzen ahalegindu naiz.
Etxean jokatutako azken
partidak ez zuen arra -
kastarik izan, baina futbol
egun handiak bizi izan
ditugu. Giro berezia sor -
tzen da selekzioaren buel -
tan. Bestalde, kanpoan
jokatzea ere polita izan da.
Partidak irabazi edo ez beti
erakutsi dugu oso lehiako -
rrak garela. 

Egunen batean neurketa
ofizial bat jokatzen ikusiko
al duzu?

Ez dakit. Lan hori ez da -
gokigu jokalarioi. Guk gure
esku dagoen guztia egin du -
gu.

norbera sasoi onean egon eta tal -
dea maila ona ematen ari denean
baino. Ez dago gehiago eskatzerik.

Realarekin makina bat par -
tida jokatu dituzu eta baita Eus -
kal Selekzioarekin ere.  

Pozgarria da. Ilusio handiz jaso
izan dut aukeratzaileen deia. Pla -
zera izan da euskal futbolari
onenekin batera aritzea. Zelaian
oso ondo hartu dugu elkar eta
zelaitik kanpo ere ona izan da gure
arteko harremana. 



EUSKADI JUBENILAK 
AZPI-TXAPELKETA IRABAZI 
DU FUTBOLARI EUSKALDUNEN
JARDUERA BIKAINAREN 
ONDOREN

12  ≠GIZONEEN SELEKZIOA

Ezohikoa gertatu zen Eus -
kadiko talde jubenilaren
jarduera, Selekzioen Es -

tatuko Txapelketaren bigarren
postuarekin amaitu zena. Oskar
Tabuenkaren taldeak lehenengo
postuan amaitu zuen joan den
abenduan lehiatutako lehenengo
fasean Navarra eta Murcia taldeen
aurka irabaztean. Hurrengo txan -
dan, otsailaren amaieran Laudion
lehiatuan, eus kaldunak berriro

moagatik irabazi ondoren. Fi nala,
aldiz, 3-0 emaitzarekin irabazi zu -
ten valentziarren aldekoa izan zen,
nahiz eta talkaren amaiera arte ir mo
azaldutako gure jokalarien jar duera
bikaina izan. Galdu izan arren, hiru
kolorekoaren azpi-txa pelketako jar -
duera laudatzeko modukoa da.

Oskar Tabuenkak bere
tutoretzapekoak Txapelketaren
Finala lehiatzera eraman
zituen, taldeen fasetan eta
finalaurrekoan Madrilen
aurka zeregin bikaina 
bete ondoren.

Raúl A. Collantes

multzoko lehenak izaera itzuli ziren
Asturiasekin 1-1 berdinketa eta Me -
lillarekin gol ugariko 8-0 emai tza
lortu ondoren. Horrela Sub-18-ak
Amaiera Fa serako sailkatu ziren
Madrid, Valencia eta Canarias
taldeekin batera, lau partidutan hiru
garai peneko eta berdinketa bateko
balantze batekin.

Apirilean, eta Madrilgo Boadilla
del Monte udalerriko egoitzan,
partidu erabakigarriak lehiatu ziren.
Euskadik finalaurrekoetan berdin -
keta lortu zuen anfitrioiekin eta Ta -
buenkaren jokalariek bere konpro -
misoa ebatzi zuten madrildarren
aurkako 3-0 garaipenarekin. Hiru
kolorekoak, ondorioz, Final han -
dian sartu ziren. Euskal taldeak ti -
tulua berriro eskuratzeko aukera
izan zuen, 2015. urtean bezala. Az -
ken partiduan Valencia izango zuen
zain, honek Canarias taldeari mini -

Ez zuen zorterik
izan Euskadiko

Sub-12 taldeak bere
kategoriako selekzioen
txapelketan. Raúl Seda -
noren jokalariak, D Mul -
tzoan Cantabria, Extre -
madura eta Canarias tal -
deekin batera koka tuak, puntu batengatik kanporatuak izan ziren
uharteko jokalariekiko gailendu eta gure jokalarien aurretik
sailkatutako Extremadurarekin berdinketa lortu ondoren. Cantabria
taldearen aurkako 3-1 porrota astuna gertatu zen, bere jarduera
bikaina izan arren.

SUB’12 TALDEA KANPORATUTA
PUNTU BATENGATIK

LAUDIO, SUB-18 ETA
SUB-16 BIGARREN
FASERAKO EGOITZA

Laudioko Ellakuri ze -
laia izan zen Selek -

zioen Txapelketako bigarren
faserako egoitza. Euskadiko
jubenil eta kadete taldeak
lokal modura lehiatu ziren
Asturias eta Melilla taldeen
aurka eta emaitzak asebete -
garriak izan ziren, hiru garai -
penekin eta berdinketa
batekin. Zelaia faktorea
aprobetxatu zen publikoaren
babesa lagun.

Selekzio txapeldunordearen plantilla



EUSKADI KADETEA EZ DA 
SARTU AMAIERA FASEAN BERE
EMAITZAK BIKAINAK IZAN ARREN

13  ≠GIZONEEN SELEKZIOA

Kadete selekzioaren plantilla, Laudion

zen bere jarduera bikaina izan arren,
horrela txapelketaren zailtasuna
agerian geratuz. Mikel Bengoa en -

trenatzailearen taldeak lehenengo
fasea garaipen batekin eta azken
minutuan erabakigarria izango zen
penaltien porrotarekin amaitu zuen.
Sub-16 taldeak bigarren faseko bere
bi partiduak irabazi eta hiruga rren -
en emaitzak itxaron behar zituen.
Euskadik Asturias (1-2) eta Melilla
(6-1) taldeen aurkako bere bi par -
tiduak irabazi egin zituen. Bere
multzoan lehena izan zen baina ezin
izan zen Amaiera Faserako sailkatu.Euskadiko talde kadetea

bere kategoriako amaiera
fasean sartu ezinik geratu



14  ≠EMAKUMEEN SELEKZIOA

Euskadiko sub’18 eta sub’16
selekzioek goi mailako
ikuskizuna eskaini zuten

estatuko autonomia txapelketetan,
gure klubetako harrobiaren lanak bere
fruituak eman dituela bistaratuz.
Lehenengo fasea abenduan ospatu
zen, Valentziako Lliria hirian. Han
neurtu ziren A multzoko Galicia eta
Aragón, anfitrioiekin batera. Jon Kepa
Gonzálezen jokalariak bloke sendo
batekin iritsi ziren. Galiziarren aur -
kako emaitza txar batek (1-4) planak
azpikoz gora jarri zituen. Bigarren
partiduan bere kalitatea azpimarra -
garria gertatu zen aragoiarren aurrean
(0-6) emaitza erabakigarriarekin.
Antzeko zerbait gertatu zitzaien Idurre
Fríasen gazteei, Galicia taldearen
aurka (0-1) galtzen hasi baitziren.
Okerrena da Aragoien aurka berdinke -
tarekin (2-2) amaitu zutela. Hutsegite
horiek, otsailean Santa Cruz de Be -
zanan (Kantabria) ospatuko zen bi -
garren fasean sailkatzeko aukerak
ezabatuko zituzten. Amaiera Faserako
bere ahalduntzea bermatu ezin izan
arren, talde biek bere indarra erakutsi
zuten. Sub’18 taldeak 5-0 emaitza
lortu zuen Castilla La Mancha talde -
arekin eta jarraian 0-4 emaitza Canta -
bria taldearekin. Bitartean, sub’16
taldea minimoagatik gailendu zen
mantxakoen aurrean 1-0 emaitzarekin,
talde lokalaren aurka 2-4 irabaztea
lortuz. Kanporatua izan arren, senti -
penak bikainak izan ziren.

Euskadiko selekzioek zeregin
bikaina bete zuten estatuko
autonomia txapelketetako
bere kategoria ezberdinetan,
harrobiarekin eginiko lana
ona izan dela frogatuz.

Txemi García

SUB’12 TALDEA, ONDO

Nekane Quiñonesen
selekzioa ezin izan

zen Final laurdenetara heldu,
9tik 4 puntu lortu ondoren.

EUSKADIKO SELEKZIO 
FEMENINOEK JARDUERA 
BIKAINA OSATZEN DUTE 
ESTATUKO TXAPELKETAN

Jubenila

Kadetea

Alebina



SANSE ETA BILBAO ATHLETIC
PLAY OFF-ETAN SARTUTA ETA
BARAKALDO ETA GERNIKA
KOPARAKO SAILKATUTA

15  ≠BIGARREN B MAILA

Soilik Mirandés eta Spor -
ting de Gijón B taldeek
lortu zuten Bigarren B-ko

II. Multzoko Real Sociedad eta
Athletic mendeko taldeek baino
puntu gehiago eskuratzea. Zaldi -
koek eta kumeek igoera fasea
lehiatu zuten baina Fuenlabrada
eta Villarreal B taldeen aurka,
hurrenez hurren, kanporatuak izan
ziren. Bestalde, Barakaldok eta
Gernikak hurrengo kanpainan

Real Sociedad B eta Bilbao
Athletic kanporatuak izan
ziren igoera faseko
lehenengo txandan, ageriko
goi mailako jarduerako Liga
erregular bat jokatu ondoren.

David Novo

GERNIKAK BERE
HISTORIAKO
IKASTURTE ONENA
IZENPETU DU

Gernikak, alditan
igoerako sustapen

postuak lortzear ibili izan
arren, kanpaina zortziga -
rren postuan amaitu zuen,
horrela bere historiako
sailkapen onena lortuz.
Lortutako 59 puntuek
halaber Brontzezko Maila -
ko bere puntuazio onena
islatzen dute.

VITORIA SALBATU
EGIN ZEN AZKEN
JARDUNALDIAN

Eibarreko bigarren
tal dea izan da dato -

rren urterako Bigarren B
mailan bere plaza berma -
tzeko gehien itxaron behar
izan duen euskal taldea.
Igor Gordobilen jokala riak,
ikasturtean zehar jaitsiera
zuzeneko postuak betetzera
heldu ondoren, are azken
partiduan play out txa -
pelketa lehiatu be har iza -
tetik ere libratu ziren. 

Errege Kopa lehiatuko dute.
Leioak ere lehenengo hamarren
artean amaitu zuen; aldiz, Arenas,
Real Unión, Amorebieta eta Vito -
ria taldeak justu igoerako sustapen
postuaren aurretik sailkatu ziren.



multzoko txapelduna aldarrikatu
eta hiru txanda gainditu ondoren.
Conquense, Alcalá eta San Fer -
nando izan dira aurkari zuri-ur -
dinak Bigarren B Mailarako bere
ibilbidean.

Estatuko hirugarren kategoriara
itzultzeko atetan geratu zena Por -
tugalete izan zen. Jarrilleroek, Li -
ga erregularrean bigarrenak
izanik, arekan utzi zituen Llanes
eta Plasencia baina ezin izan zuten
Castellón gainditu (1-1 Floridan
eta 1-0 Castalian). 

Lehenago, jadanik igoera lor -
tzeko lasterketaren ibilbidean
geratu ziren Alavés B eta Sestao
River. Babazorroak Cádiz B tal -
deak kanporatu zituen, berde-
beltzen taldea Arandinaren aurka
belaunikatu zen bitartean, halaber
play off-en lehenengo txandan. 

Hamar izango dira, ondorioz,
hurrengo 2018/19 kanpainan Bi ga -
rren B Mailan lehiatuko direnak,
horien artean, Lehen Mailan mi -

DURANGOKO KULTURALA 
2.B MAILARA IGOTZEN DA,
PORTUGALETE ATETAN
GERATU DEN BITARTEAN

16  ≠HIRUGARREN MAILA

Durangoko Kulturala
Bigarren B Mailan le -
hiatuko da hurrengo

den boraldian, Kanarietako San
Fernandori behin-betiko kan -
poraketan irabaztean, joanean 0-1
eta itzulian 2-0 Tabiran. Talde
zuri-urdinak horrela 2019an
omenduko den bere mendeurrena
ospatuko du, Brontzezko Mailan,
13 urte geroago kategoria
honetara itzultzea lortuz. Eta ezin
hobeto egin du, 31 urtetan lehen
aldiz Hirugarren Mailako euskal

Durangarrek Brontzezko
Mailan bere mendeurrena
ospatuko dute, Portugalete
kategoria jauzia batera
egiteko atetan geratu zen
bitartean.

David Novo

SAN IGNACIO, 
SAN PEDRO, PASAIA
ETA ORDIZIA
HIRUGARRENERA 
IGO DIRA

San Ignacio, Arabako
Lurraldeko txapel -

duna, San Pedro, Bizkaiko
garailea, eta Pasaia, garaile
gipuzkoarra dira erregional -
etik Hirugarren Mailara
igotzen diren hiru taldeak,
horrela Anaitasuna, Getxo
eta Gasteizko Aurrera tal -
deek kategoria nazionala gal -
tzean utzitako tartea estaltzea
lortuz. Gainera, Durangoko
Kulturalaren kategoria jau -
ziak ahalbidetzen du Ordizia,
elite gipuzkoarrean bigarren
sailkatua, halaber Hiruga -
rrenera igotzea, bigarren
sailkatuen sustapenean txa -
pelduna aldarrikatu ondoren,
Iurretako eta Ariznabarra
taldeen aurretik. 

Durangoko Kulturala

litatzen duten Euskadiko lau tal -
deren mendean dauden hiru tal -
deak: zazpi bizkaitar (Bilbao
Athletic, Barakaldo, Gernika,
Leioa, Arenas, Amorebieta eta
Durangoko Kulturala), bi gipuz -
koar (Sanse/B Erreala eta Real
Unión) eta arabar bat (Gasteiz). 



17  ≠ERREGIONALA

SAN IGNACIO, SAN PEDRO ETA PASAIA,
EUSKADIKO TXAPELDUN ERREGIONALAK

San Ignacio, Arabako maila
erregional goreneko txapel -
dun bezala, San Pedro,

Bizkaiko garailea eta Pasaia, Gipuz -
koako Ohorezko Mailako garailea,
hurrengo kanpainako kategoria
nazionalean lehiatuko dira, horrela
Gasteizko Aurrera, Getxo eta Anai -
tasuna taldeek utzitako hutsunea
betetzera helduz. 

San Ignacio Hirugarren katego -
riara itzuli da, justu 2008/09 kanpai -
nan kategoria horretan azaldu zen -
etik hamar urte igaro direnean. Eus -
kadiko hiriburuko taldeak 14 garai -
pen uztartu ditu jarraian; soilik
porrot bat ezagutu du denboraldi
osoan eta aldeko ehun golak gain -
ditu ditu. Bestalde, Ligako amaiera
sprint bikain bat nahikoa izan da
Sestaoko taldearentzat Iurretako,
Gatika eta Erandio taldeen gainetik
ezartzeko, Bizkaian titulua lortzeko
borrokan. Gorri-urdinek halaber
esperientzia dute Hirugarrenean.
Azken aldiz 2007/08 ikasturtean
lehiatu ziren. Askoz ere larriagoa
gertatu da oraindik Gipuzkoako
Ohorezko Mailako txapelketarena;
bertan, Ordizia eta Pasaia azken jar -
dunaldira puntuen berdinketarekin
iritsi ziren. ‘Urdinek’ ezin izan zuten
Hernaniren aurkako partiduan
hiruko berdinketa gainditu etxean;
hutsegite hori Pasaiak aprobetxatu
zuen, Real Unión B taldeari etxean
1-2 irabazi zionean. Horrela itsasal -
dekoak Hirugarrenera itzuli ziren,
kategoria hori galdu zutenetik soilik
hamabi hilabete iragan ondoren.

San Ignacio (Araba), San
Pedro (Bizkaia) eta Pasaia
(Gipuzkoa) dira dagozkien
lurralde federaziotako
txapeldun bezala Hirugarren
kategoriara igoko diren hiru
taldeak.

David Novo

San Ignacio (Araba)

San Pedro (Bizkaia)

Pasaia (Gipuzkoa)
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Romo kadetea, Euskal Ligako txapelduna

Danok Bat jubenila, Euskal Ligako txapelduna

DANOK BAT ETA ROMO, 
EUSKAL KOPAKO TXAPELDUNAK

Jubenil kategoriako Danok
Bat eta kadete kategoriako
Romo taldeek 2017-18 den -

boraldia, dagozkien kategorietan,
Euskal Kopako Txapeldunen titu -
luarekin amaitu zuten.

Danok Bat nagusitu zen Alavés B
taldearen aurka Maionan ospatutako
Finalean, araudiko denbora eta luza -
pena berdinketarekin amaitu on -
doren, penaltien arabera ebatzitako
partidu guztiz zirraragarri batean.
Talde biek jarduera bikaina gauzatu
zuten. Gasteizkoak aurretik ezarri
ziren lehenengo atalean baina talde
bilbotarrak jokoa berreskuratu zen -
etik gutxira berdinketa lortu zuen,
90. minutura 1-1 emaitzarekin hel -
duz. Luzapenean Gasteizko filiale -
koak berriro gogor jardun ziren eta
Danok Bat taldeak berriro berdinketa
derrigortu zuen. Penaltiez baliatzea
ezinbestekoa izan zen. Hamaika
metrotatik garaipena bilbotarrentzat
izan zen, 4-3 emaitzarekin.

Kadete kategorian halaber Alavés
taldea lehiatu zen. Baina garaipena
Romo taldearentzat izan zen, ba -
bazorroen zelaian lehiatutako partidu
erabakigarrian 3-5 emaitzarekin
nagusitzean. Talde bizkaitarrak
buru-belarri jardun behar izan zuen
partidu erabat lehiakor eta aldakor
batean. Romo aurreratu egin zen eta
Gasteizko taldeak altxatzea lortu
zen, bi alditan aurretik finkatuz,
baina bizkaitarrak hiru gol gehia -
gorekin nagusitu ziren.

2017-18 denboraldia, jubenil
eta kadete kategorien 
Euskal Kopako finalen
ospakizunarekin amaitu zen.
Txapeldunen tituluak Danok
Bat eta Romo taldeek 
eskuratu zituzten.

Raúl A. Collantes

Hurrengo denboraldirako kategoria jubenil gorenerako
igoerak Santutxu eta Amorebieta taldeentzat izan dira.

Igoera historikoa Ohorezkoan inoiz egon gabeko zornotzarren
kasuan. Talde biak Liga Nazional Jubenilean lehenengo postuetan
finkatutako talde filialen sorta baten atzetik hobekien sailkatuak izan
ziren. Hain zuzen, Real Sociedad B txapeldun aldarrikatu zen
Athletic Club B, Danok Bat B eta Alavés B taldeen aurretik.
Ezinezkoa izan zen horietako inor igotzea. Zilarrezko kategoria
jubenilean Sanse, Vasconia eta Cultural lehiatuko dira. Euskal Liga
Jubenileko txapelduna Antiguoko C izan zen, baina ezin izan zuen
kategoria jauzia eman donostiarren filiala Nazionalean lehiatzean.
Euskal Liga Kadetean Real Sociedad taldeak Ligako titulua berretsi
zuen, garaipen-oihua errepikatzea lortuz.

SANTUTXU ETA AMOREBIETA
OHOREZKO JUBENILERA IGO DIRA



kataluniarrekiko soilik bateko arekin.
Joseba Agirreren taldearen lehenen -
go txanda bikaina izan zen, hamaika
garaipenekin eta lau porrotekin.
Galdutako puntu ho riek, Ligaren
ekuatorea gainditzean hedatuz
joango zen taulan tarte bat zabaldu
zuten. Zuri-gorriek 56 pun turekin
amaitu zuten, txapelke tako ‘bron -
tzea’ lortuz. Bitartean, donos tiarrek

erreakzionatzeko bere ahal mena
erakutsi zuten zazpi garren amaituz.
Hasierako zazpi porrotek Juanjo
Arreguiren kargu gabetzea eragin
zuten. Bere ordez Gonzalo Arcona -
da iritsi zen eta txuriurdinek jardu -
naldien joana rekin eskalatu egin
zuten. Bere bigarren txanda bi kaina
gertatu zen amaierako 38etatik lor -
tutako 23 punturen eskutik.

19  ≠EMAKUMEEN FUTBOLA

ATHLETIC ETA ERREALA TALDEEN
LIGA BIKAINA GOIAN BORROKATUZ

Athletic Kluba eta Erreala
beste behin ere goi mai -
lako lehian aritu ziren

Iberdrola Ligan, zeinetan denboral di
bakoitzean lehiakortasuna, exijentzia
eta kalitatea hedatuz joango diren.
Denboraldi egonkor bat, Erreginaren
Kopa lehiatzeko txapelketako zortzi
talde onenen artean jokatua. Bilbo -
tarrak izan ziren lehenengo “lurta -
rrak”, Barce lona eta Atlético ahal -
guztidunen atzetik hiruga rren ama i tu
zutenak. Madrildarrrak txapel dun
aldarrikatu ziren Athletic talde are -
kiko 21 puntuko abantail arekin, eta

Athletic Kluba eta Erreala
berriro jo eta su lanean aritu
ziren Lehen Mailako talde
onenen aurka. Biak Ligako
lehenengo zortzi posturen
artean sailkatu ziren.

Txemi García

Olatz Rivera eta Beatriz Arregui, arbitroak

DUELU FRATRIZIDA
KOPAN

Bonboak erabaki zuen
zuri-gorriak eta txu -

riurdinak final laur denetan
neurtzea. Bilbotarrak nagu -
situ ziren lehenengo Zu -
bietan (1-2) eta Lezaman su -
fritu egin zuten baina jauzia
eman ahal izan zuten berriro
(2-1) irabaztean. 

Zoritxarrez K.O.-ren
torneoa lehoiekin berriro
krudela gertatu zen. Fi -
nalaurrekoetan pe nal tietan
erori ziren Barça taldearen
aurka, luzape naren
amaieran (2-2) ber dinketa
partekatu ondoren.

Euskal talde biek aurpegia eman zuten Iberdrola Ligan

BI EUSKALDUN
ARBITRATZEN 1. MAILAN

Beatriz Arregui eta
Olatz Rivera Arbi -

troen Euskal Batzordeko
kolegiatuak 20 onenen
artean hautatuak izan
ziren. RFEF erakundeak
hautatu zituen proba ba -
tzuen ondoren,  2017/18
denboraldiko 1. Mailan
partiduak zuzentzeko.



Bigarren Mailako kanpai -
nak poztasun gutxiago
ekarri zizkigun. Logro ño

iazko onena izan zen Athletic B eta
San Ignacio txapelduna eta txa -

BESTE URTE BAT GURE TALDEEN
ARGI BAINO ITZAL GEHIAGOREKIN
BIGARREN MAILAN
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Estatuko Zilar kategorian
parte hartzen duten bederatzi
talde euskaldunek argiekin
eta itzalekin betetako
txapelketa gogor bateko
denboraldia amaitu dute.

Txemi García

peldunordea aldarrikatu on doren.
Oraingoan kumeak biga rren pos -
tuan sailkatu ziren. Uste kabeko
atsegina Eibarrena izan zen. Ar -
maginak hirugarren sailka tu ziren.
Bitartean, Sani bosgarren sailkatu
zen, Oiartzun eta Añorga taldeen
aurretik, hirurak lehen postutik oso
urrun. Beste lau or dezkariak salba -
tzeko lehiatu ziren. Zarautz eta
Paul darrak taldeak jaitsi egin ziren,
Alavés eta Aurre ra Vitoria man -
tendu ziren bitartean.

Euskal Ligak Bizkerre tx -
apeldun aldarrikatu zuen
arrasteez betetako kanpai -

na batean. Bolueko taldeak Ligako
puntuen errekorra (80) lortu zuen,
100 golekin eta uztartutako 20 garai -
penen boladarekin. Atzean geratu

BIZKERRE BIGARREN MAILARA
IGO DA ETA ATHLETIC B
EUSKAL KOPAN NAGUSI

Euskal Ligaren seigarren
edizioak ez zuen iruzurrik
eragin emoziotan eta
taldeen mailan. Euskal
Kopa berriro zirraragarria
gertatu zen amaiera arte.

Txemi García

ziren Arratia, 8 puntura, eta Tolosa,
11ra. Biek erritmo harrigarria man -
tentzen saiatu ziren lehen postuetan,
baina amore eman zuten. Leioako
laugarren postuan geratu zen. Goie -
rri eta Betiko taldeekin leiotarren
atzetik tarte bat zabaldu zen. Bara -
kaldoko zazpigarren postutik behe -
rantz, mantentzea lortzeko borroka
abiatu zen. Industrialak salbatu egin
ziren bigarren txanda bikain batekin,
urtea amaituz horrela: 39. Oiartzun
B (38), Elorrio (37), Arizmendi (37)
eta Hernani (36). Sufritu egin zuten
baina arrasteak saihestu zituzten,
Mariño (32) taldeak bezala. Guru -
tzea Pauldarrak B (31) taldearentzat
izan zen, bere lehenengo taldearen
jaitsieragatik kondenatua suertatuz.
Derio taldeak amore eman zuen
25ekin, Añorga B taldeak baino bi
gehiago lortuz, zuzeneko jaitsieraren
posizioan. Taula Lakua (12) taldeak
osatu zuen. Amaitzeko, Arizmendi -
ren dimisioaren ondoren Derio Eus -
kal Ligan mantenduko dela jakina -
razi zen. Euskal Kopa Athletic B
taldearentzat izan zen Ellakuriko
Finalean Añorgaren aurka 2-4 emai -
tzarekin nagusitu ondoren.Bizkerre eta Athletic B

ATHLETIC B AZKENEAN
TXAPELDUNORDEA DA

Athletic taldearen fi -
lialak ezin izan zuen

2016/2017 ligako titulua be -
rretsi, amaiera arte borrokatu
izan arren. Zuri-gorriak Lo -
groño taldearekiko bi puntu -
ra geratu ziren.



Lauburu Ibarra

postua lortzean. Talde gipuz koa -
rrak nahi zuen hirugarren postua
eta hurrengo Errege Koparako
dagokion partaidetza lortu ahal
izan ditu. Kopako bere partaid e -
tzak erronka liluragarria hala nola
gozatzeko eta gorantz jarrai tzeko
saria ekarri ditu. 

Bestalde, Zierbena, aurreko
den boraldian hirugarren postua
lortu ondoren, aurten atarian
geratu da. Talde galipoa laugarren
postuan sailkatu da 57 punturekin,
Errege Kopa lehiatzea ahalbide -
tuko liokeen hirugarren maila
horretatik laura baino ez. 

Ildo horretatik, aurreko denbo -
raldiari dagokionez gehien hobetu
den taldeetako bat Santurtzi izan
da. Puertoko taldea kulunkatu egin
zen iazko jaitsierarekin eta kan -
paina honetan bere errendimendua
hobetzea eta txapelketa lasaitasun
gehiagorekin jokatzea lortu du.
Beraz, parrokia santurtziarrak
gozatu egin du bederatzigarren
postuarekin eta bere jokalarien 43
punturekin. 

Hala ere, dena ez dira sentipen
onak izan, zeren Elorrioko, denbo -
raldi osoan kategorian geratzeko
borrokatzen aritu ondoren, az -
kenenean galtzaile suertatu da.
Talde urre-beltzak azkenurren
amaitu zuen Liga 22 punturekin
eta datorren denboraldian Hiru -
garren Mailan militatuko du. Dena
den, Elorriokoak txapelketaren
amaiera arte bermeekin lehiatu
dira.

LABURU IBARRA, ZIERBENA 
ETA SANTURTZIREN
DENBORALDI BIKAINA
BIGARREN B MAILAN
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Bigarren B mailako eus -
kal taldeek denboraldi
bikaina izenpetu dute,

ukitu negatibo bakarra Elorrioko
taldea Hirugarren Mailara jaistea
izanik. Lauburu Ibarra izan da ho -
bekien sailkatua denboraldiko
sprint bikain bati esker hirugarren

Euskal taldeen jardueraren
ukitu negatiboa, amaiera
arte erretzea saihesteko
borrokatzen aritu zen
Elorrioko taldea Hirugarren
Mailara jaistean heldu zen.

C. Zárate

BIGARREN MAILA
FEMENINOA

Denboraldi bikaina
izenpetu izan arren,

Bilbo play off-etik kanpo
geratu zen, 70 punturekin
hirugarren sailkatu on doren.
Ordizia taularen er dian ezarri
zen, zortziga rren postuan, eta
Stilo jai tsi egin zen. 

OHOREZKO
JUBENILA

Ohorezko Mailan Lau -
buru Ibarra hiru -

garren sailkatu zen; Gora eta
Otxartabe berriz, zortzi ga -
rren eta 16 punturekin be de -
ratzigarren sailkatu ziren.

Laskorain taldea Bi ga -
rren B mailan lehiatu -

ko da hurrengo denboraldian,
Hirugarren Mailan txapel -
duna aldarrikatu ondoren.
Tal de tolosarrak bere aur -
kariak erabakigarritasunez
gainditu zituen, titulua eman go zioten 71 puntu lortuz. Are txabaleta
eta Soloarte jaitsi egin ziren. Euskal Ligan, Elorrietako taldearen
denboraldi distiratsuari esker 49 punturekin txapelduna aldarrika -
tzea eta Hirugarren kategoriara jauzia ematea lortu zen. Nazionalera
lagunduko diote bigarren sailkatutako Gora Bilbao taldeak, halaber
kanpaina bikaina egin ondoren eta Batzarre hirugarrenak.

LASKORAIN ETA ELORRIETAKO,
TXAPELDUNAK HIRUGARREN
MAILAN ETA EUSKAL LIGAN

Elorrietako txapeldunen koparekin
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erraz gailendu ziren ligako txapel -
ketan, ageriko nagusitasun baten
eskutik, horrez gainera B Bigarren -
era igotzean ginga jartzea lortuz.
Mallabia jubenilak denboraldi bi -

Santurtzi femeninoak ame -
tsetako denboraldi bat
izen petu zuen Lauburu

Ibarraren aurka Euskadiko Txa -
pelketa irabaztean. Santurtziarrak

KOPA, SANTURTZI FEMENINOA,
MALLABIA JUBENILA ETA
ZIERBENA KADETEA TALDEENTZAT

Talde santurtziarra nagusitu
egin zen kategoria
femeninoan, Zaldibar taldeak
jubeniletan gauza bera egiten
zuen bitartean. Zierbenako
harrobiak berriro bere maila
erakutsi zuen kadetetan.

Carlos Zárate

kaina izenpetu zuen, Gasteizko
Ca lasanz taldearen aurka irabazten
amaitzean. Zierbena ere erraz na -
gusitu zen eta sari modura es -
tatuko txapelketa lehiatu zuen.

Santurtzi femeninoak denboraldi bikaina zigilatu zuen

EUSKADI SUB’12
TALDEAREN SAIO
BIKAINA ESTATUKO
TXAPELKETAN

Euskadi sub-12 selek -
zioak saio bikaina ga -

ratu zuen Kantabrian lehiatu -
tako estatuko txapelketan.
Euskal taldeak bi garaipen
eta porrot bat lortu zituen. Ez
zuen zorte berdinarekin kon -
tatu sub-19 selekzioak, Iba -
rran lehiatutako txapelketan
azken postuan sailkatu bai -
tzen, kadetea Salouen eta fe -
meninoa Murtzian bezala.
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