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EFF-FVF-ak AURKEZTUTAKO OFIZIALTASUN ESKAERAREN INGURUAN 

RFEF-eko BOZERAMAILEAK EGINDAKO ADIERAZPENEI BURUZKO 

OHARRA.  

 

Real Federación Española de Fútbol-eko (RFEF) bozeramaileek Euskadiko 

Futbol Federakundea-Federacion Vasca de Fútbol-ak (EFF-FVF) FIFAn eta 

UEFAn sartzeko egindako eskaerei buruz egindako adierazpenei 

dagokienez, honako hau adierazi behar da: 

 

1. Abenduaren 15ean, Luis María Elustondo presidenteak Luis Rubiales 

presidenteari bidalitako idatzi baten bidez (aipatu eguneko 18: 50etan 

posta elektronikoz bidalitako eta jasotako idatzi baten bidez, aipatutako 

eskaerak aurkeztu zirela jakinarazi zitzaion RFEF-i).  

 

2. EFF-FVF eta Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzak ez zuen inolako bilerarik 

hitzartu FIFAko eta UEFAko buruekin, eta ez zuen inolako bilerarik egin 

arduradun horiekin, pandemia-egoera zela-eta. Haren helburua zen, soil-

soilik, erantsitako dokumentazio zabala zuten eskabideak entregatzea, eta 

hori behar bezala bete zen bi egoitzetan.  

 

3. Araudi aplikagarriari ez dio erantzuten estatuz kanpoko lurralde bateko 

federazio bat onartzeari, nazioarteko erkidegoak onartutako estatu bateko 

kide ez izateagatik bakarrik; izan ere, nazioarteko bi futbol-elkarteetako 

kide diren estatuz kanpoko lurraldeen adibide ugari daude (berriki, Kanpo 

Arazoetako ministro espainiarrak Kosovoko kasua dela-eta egiaztatu zuen 

bezala). Estatuko federazioaren baimenarekin onartzeko kasua berariaz 

xedatuta dago FIFA estatutuetan (11.6), eta kasu honetan, RFEF-ren 

onespenaren mende dago, eta hori lortzea espero du EFF-FVFk, alderdien 

arteko elkarrizketa- eta negoziazio lasai baten ondoren, zeina EFF-FVFk 

ireki nahi baitu eta bere garaian planteatuko baitu.  

 

4. Egokitzat jotzen ditugu FFEAren ordezkariek egindako adierazpenak, 

hau da, FFEAk planteatutako egoera aztertuko duela eta une jakin batean 

gaia maila teknikotik aztertzeko aukera egon behar dela. Horretarako, EFF-

FVFk proposamen posibilista eta kasuistiko bat egingo du, bidezkoa 
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denean, bi alderdien interesei erantzun ahal izateko, erakunde- eta kirol-

mailan oro har aurreikusten diren akordio orokorren esparruan.  

 

5. EFF-FVFk, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, erabat sinetsita jarraitzen 

du inplikatutako alderdi guztien arteko akordioa egingarria eta 

beharrezkoa dela, nazioarteko kirol-erakundeetan bizikidetza 

ahalbidetuko duen akordioa, gure kasuan, euskal futbolak bere organo 

eskudunek argi eta garbi adierazitako borondatea errespetatuta; EFF-FVF 

honi dagokio esparru hori defendatzea eta errealitate bihurtzea. 

 

 

Euskadiko Futbol Federakundea-Federacion Vasca de Fútbol 

 

 

Bilbon, 2020ko Abenduak 17an 

  


