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guraldi txarren atzetik, ona. Zalantzarik gabe, hala esan daiteke merezimendu eta drama handiz protagonista izan den urte honetaz. Milaka pertsona hil dituen birus hilgarri batekin bizi
gara. Goian beude, eta doluminak senideei
eta lagunei. Pandemia unibertsal honek
familiak hautsi, enpresak itxi, ekonomia oro
har hondoratu, eta tristura eta ezintasun
handiz utzi gaitu. Futbola, batez ere apalena, larrutik ordaintzen ari da, eta honek
ondorioak izango ditu.
Baina ezin dugu amore eman; tsunami
honi aurre egin behar diogu normaltasuna
berreskuratzeko, esfortzuz, irmotasunez,
pazientziaz eta denboraz.
Espero dugu aurrera egitea 2021eko lehen
hilabeteetan helburu hori lortzeko bidean.
Bestetik, 2016-20 legegintzaldia amaitu
da. Beraz, hauteskundeetarako deia egin
behar da.
Kontu batzuk zintzilik utziko ditugu, zailtasun handiak daudelako edo kudeaketan
lapsusa egon daitekeelako.
Eskerrak eman nahi dizkiet denei, egindako lanagatik eta emandako lagun tzagatik, bereziki zuzendaritza-batzordeari
eta Federazioko langileei.
Gorrotorik gabe, bestelako polemikarik gabe, 2021. urte zoriontsua, osasuntsua eta
ilusioz eta lan onez betea opa diet fut bolerako lan egiten duten guztiei
Besarkada bero bat.
Agur, 2020!!
Luis María Elustondo.
Euskadiko Futbol Federakundearen Presidentea.
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“ONGI ETORRI, 2021, ETA AGUR”
Luis María Elustondo

O

ngietorria ematen diogu
2021. urteari, eta espero
dugu urte ona izatea,
helburu berri eta progresiboekin,
pertsona eta/edo erakunde bakoitzak
dituen helburu nobleak eta anbizio
handikoak asetzeko. Ezin dugu alde
batera utzi COVID-19ak eragindako
amesgaizto larria, zoritxarrez etengabe laguntzen diguna, egunero gaixoak eta hildakoak ekarriz. Fio gaitezen gure agintarien erabaki egokiez eta herritarren diziplinaz eta elkarta sunaz, tra gedia honetatik
lehenbailehen irteteko.
Bestalde, ez ditugu zenbait kezka
saihestu nahi; EFF-FVFren 2016-20
legegintzaldia amaitzean adierazi
nahi ditugu. Premiazkoa da instalazio duinak eskuratzea, euskal futbolaren lehen erakun deak behar
duen irudia islatuko dutenak.
Behar-beharrezkoa izango da
Euskadiko Futbol Federazioaren
nortasuna eta autonomia berres kuratzea, inoiz horrelakorik izan badu. Bere eskumenak eta erantzukizunak erabili behar ditu, hiru lu rralde-federazioekin talde sendoan,
eta beste probintzia-federazioen esku-hartze autoritarioak erabat baztertuta. Ez da onargarria 2018ko
maia tzaren 17an aukeratutako
Espainia ko Futbol Federazioko
presidenteak federazio hau minutu
batez ere bisitatu ez izana, Estatuko
futbol profesional eta afizionatuan
presentzia eta garrantzi handia izan
arren. Presidenteak Euskadira egindako bisita batzuen berri izan dugu,
eta baztertuta sentitzen gara, bai
zuzendariak, bai langileak, bai laguntzaileak.
Komenigarria eta beharrezkoa
zen, besterik ez bada ere protokolo
hutsa betetzeagatik. Akats larria.
Hasi gara eskatzen Euskadiren
ofizialtasuna aitortzeko munduko
futbolaren erakundeetan (Fifa-Uefa)

-horren ibilbidea motela eta pazientea dela
jakinda-, tentsiorik
eta liskarrik gabe,
mo du eraikitzai lean
eta de mokratikoan.
Espero dugu hu rrengo
zuzenda ritza-batzordeak ira dokizun hauek kontuan hartzea,
baina ez dugu inolako asmorik gabe
haren lana oztopatzeko. Leialtasuna
ez da menpekotasuna, zerbitzatzea
ez da morrontza.
Harrotasunez erakunde honen
buru izan naizelako, bere argi-

itzalekin, eskerrak eman nahi dizkiet haien babes eta konfian tzarekin egun grisak jasangarriago
egin dituzten guztiei. Eskerrik asko
guztiei, eta barkatu inoiz edo behin
zuen itxaropenak bete ez baditut.
Futbola kirol handi bat da, lagunak eta harreman pertsonal aberasgarriak egiteko.
Zorte on. Agur, beti arte.
Eskerrik asko denoi.
Euskadiko Futbol
Federakundearen
Presidentea

Domina eta makila
banatzea hogeita
hamar urte baino
gehiagotan euskal
futbolarekin izandako
dedikazioagatik
eta Euskadiko Futbol
Federazioko kide
sortzailea izateagatik

JUAN LUIS LARREA: “EZ ZAIT
GUSTATZEN GAUZAK NOLA
EGITEN ARI DIREN GAUR EGUN”

J

uan Luis Larrea Gipuzkoako Futbol Federazioko presidente
ohiak agur esan die klub eta langile guztiei.

Nola ikusten dituzu hainbeste mugimendu federazio munduan?
- Aukera bat eman behar zaie ondo egiteko.
Orain libre zaudela, zure ustez, zer hobetu behar du Estatuko eta
lurraldeko futbolak?
- Harrobiarekin askoz gehiago lan egin behar da, dudarik gabe.
Zertan emango duzu denbora askatasunez eta independentziaz
betetako fase berri honetan?
- Nire bilobez gozatu eta behatzailea gisa egon nahi dut. Gauzak nola
egiten dituzten ikusi. Ez zait gustatzen gauzak nola egiten ari diren gaur
egun. Lehen askoz zailagoa zen eta egin duguna baloratu behar da. Oso
kritikoa izango naiz egiten ari diren lanekin. Denak ez du balio.
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ATHLETIC CLUB-EK SUPERKOPA
OSPETSUA LORTU DU, REAL MADRIL
ETA BARTZELONARI IRABAZI ONDOREN
Zuri-gorriek pronostiko
guztiak hautsi zituzten
txapelketan, non Errealak
ere disdira egin zuen
Barçaren aurkako
partidu galantan.

A

thletic Clubek bere mitoa handitu du, Espainiako Superkopako
txa peldun titulua lortu ondoren.

Zuri-gorriak izan ziren txapelketa
honetako protagonistak, eta Athletic-zaleek betiko izango dute gogoan, Real Madrili (2-1) eta Bartzelonari (3-2) hurrenez hurren
irabazi baitzien. Benetako kirolbalentria. Ligako txapeldunari finalerdietan irabazi ondoren, Marcelino García Toralek entrenatutako jokalariek aurre egin zioten
bere pizti beltza den taldeari Kopako azken finaletan. Baina orain-

goan emaitza aldekoa izan zuten,
eragozpenak gaindituta. Partida
amaitzear zegoela, Villalibrek
binako berdinketa jarri zuen markagailuan, eta luzapenean Wi lliamsek sartutako gol izugarri bati esker lortu zuten titulu ospetsua
lehoiek. Hirugarren Superkopa iritsi da, beraz, San Mames museoko
beira-arasetara, osasun-pandemiak
markatutako urtean. Bihotza altxatzeko txertorik onena...
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ABENDU TXARRA AHAZTU
ETA ONBIDERATU NAHI DU
DEPORTIVO ALAVESEK
Babazorroek larrutik
ordaindu dute lehiaketaren
hasiera irregularra, ezin izan
baitute elkarren segidako bi
garaipen lotu, eta gol falta
ere nabaria izan da.
Iker García

D

eportivo Alaves bo rrokan ari da sailka pen-egoera zailetik
urruntzeko. Talde zuri-urdinak
emaitza txarren bolada izan zuen

abenduan, eta jaitsiera-postuetatik
hurbil geratu zen ondorioz. Bi garren itzuliaren hasieran, berriz,
egoera onbideratu nahi dute, eta
urriaren amaieratik abenduaren

ABELARDO
FERNANDEZ
MENDIZORROTZAKO
AULKIRA ITZULI DA

U

rte berria, teknikari
berria. Lehen itzuliaren
azken jardunaldietako emaitza
txarrek babazorroen aulkian
erreleboa egitea ekarri zuten.
Pablo Machin kargutik kendu
zuten, Ca dizen aurka galdu
ondoren, horrek jaitsieratik bi
puntura kokatu baitzuen taldea.
Teknikari berria Abelardo Fernandez da, eta klubera itzuli da,
aurreko etapa arrakastatsuaren
ondoren.

hasierara arte izan zuten bolada
ona lortzea espero dute, orduan
hiru partida irabazi baitzituzten, 4
berdinketa eta porrot bakarra izanda.
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ATHLETIC CLUB TALDEAREN
LEHIAKETAKO LEHEN
ITZULI IRREGULARRA
Talde zuri-gorria ez zen
gai izan bi garaipen
jarraian lotzeko
txapelketaren lehen
erdialdeko partidetan.
Iker García

D

enboraldi
honetan
Athletic Cluben lehiaketako lehen zatia ez
zen batere ona izan. Gaizka Garitanok entrenatutako taldeak ez

zuen erregulartasunik izan, eta une
jakin batzuetan egoera zailean
egon zen. Lehen itzulian, zuri-gorriek 6 partida irabazi, 9 galdu (horietako 5 gutxieneko emaitzagatik)

MARCELINO GARCIAK
TALDEAREN AGINTEA
HARTU, ETA SUPERKOPA
IRABAZI DU

U

rtearen hasiera modu nahasian hasi
zen zuri-gorrien aulkian.
2021eko lehen partidan,
Athletic Clubek 1-0 irabazi
zion Elxeri, baina Zuzendaritza Batzordeak aulkian
erreleboa egitea erabaki
zuen, eta Marcelino Garcia
Toral iritsi zen Gaizka Garitano ordezkatzeko. Aldaketak eragina izan zuen
Superkopan.

eta hiru berdinketa egin zituzten;
horrez gain, partida bat atzeratu
zen elurtearen ondorioz, Atlético
de Madrid taldearen aurkakoa.
Gorabehera ugari.
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SD EIBAR TALDEAK
ESPERO DU BIGARREN
ALDIAN HOBETZEA
Gol falta da talde honen
arazo nagusia, goian
asmatu behar baitu,
defentsa sendoak sari
baliotsua izan dezan.
Iker García

A

urten ere, Eibarko
taldea lehen mai lan egoteko borrokan ari da, baina denboraldi
honetako lehen itzulian

emaitzak ez dira aurreko urteetan bezain onak izan, ez
baitute lortu hogei puntura
iristea.
Gorri-urdinen ahul gune -

ERREGEAREN KOPAKO
LEHEN TXANDAN
ERORI DA, DEPORTIVO
ALAVES BEZALA

S

D Eibar ez zen ondo
sartu Errege Kopan.
Armagileek ezusteko han dienetako bat eman zuten, lehen kanporaketan erori bai tziren Bigarren B Mailako Navalcarneroren aurrean (3-1).
Beste euskal talde bat ere erori
zen lehen txandan: Deportivo
Alaves, Gironak kanporatu
baitzuen (5-0).
Real Sociedad eta Athletic
Club taldeek, berriz, lehian
jarraitzen dute.

etako bat erasoa da, lehia ketako lehen zatiko 18 partidetan 15 gol sartu baitituzte, eta talka horietako 6tan
ez baitute batere sartu.
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REALAK URRATS BAT EGIN
DU AURRERA, LIGAREN
HASIERA HANDI BATEKIN
Talde txuri-urdina ligaren
abioko talderik
sendoenetako bat izan da,
Lehen Mailan gol
gehien sartu duen
taldeetako bat.
Iker García

G

ipuzkoako taldeak lehen itzuli bikaina egin
du Ligan, eta pribilegiozko postuetan kokatu da lehen jardunaldietatik. Anoeta -

koak oso indartsu hasi ziren: 7
garaipen (6 elkarren segidan), 2
berdinketa eta porrot bat, le henengo hamar jardunaldietan.
Une horretatik aurrera, fase irre-

REALA EUROPA
LEAGUEKO LEHEN
FASERA IGARO DA

T

alde txuri-urdinak
‘in extremis’ lortu
zuen Europa Leagueko fi nal-hamaseirenetara pa satzea. Imanol Algua cilen
jokalariek Napoliri irabazi
behar zioten horre tarako,
baina ez zuten emaitza hori
lortu. Hala ere, William Josek berdin keta lortu zuen
deskontuan, eta, Herbehereetako AZ taldeak galdu
zuenez, le hen fasera pasa tzeko modua izan zuen.

gularrago bat hasi zen emaitzei
dagokienez, eta horrek eragotzi
zien lehen itzulia Champions
txapelketarako sailkapen-pos tuetan bukatzea.
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MANU DIAZ, GIPUZKOAKO
FUTBOL FEDERAZIOKO
PRESIDENTE BERRIA
EUSKAL FUTBOL
FEDERAZIOKO
HAUTESKUNDEETARAKO
DEIALDIA

E

uskadiko Futbol Federazioak hasiak ditu
hauteskunde-prozesuko tramiteak, 2020-2024 aldi
olinpikorako Batzar Nagusia, presidentea eta Zuzendaritza Batzordea aukera tzeko.
125 batzarkidek (klub etako 92 ordezkarik, 14
jokalarik, 10 entrenatzailek
eta 9 arbitrok) izango dute
botoa emateko eskubidea,
beharrezkoa izanez gero, bi
hautagai edo gehiago daudelako, eta Luis Mari Elustondoren ordezkoa aukeratuko dute, azken bi legealdietan presidente izan baita
eta duela hilabete batzuk
iragarri bai tzuen ez duela
oraingoan errepikatuko.
Urtarrilaren 28tik otsailaren 4ra, hautagaitzak
aurkezteko epea zabalik zegoen, zerrenda itxietan,
Hauteskunde Batzordeak
onartutako egutegiaren arabera. Eta bat baino gehiago
dagoenez (Koikili Lertxundik eta Javier Landetak dagoeneko iragarri dute ze rrenda bana zuzen tzeko
asmoa), martxoaren 1a da
presidentea eta Zuzendaritza Batzordea hautatzeko
bozketarako eguna.

F

GFko presidente
izendatu ondoren, CO VID19ak markatuko lege gintzaldiaren hasierari
ekin dio Manu Díazek.
Hain zuzen ere, osasunkrisiaren ondorioak arintzea
da zuzendaritza-batzorde berriak
epe laburrean duen helburu na gusia. Aldi berean, lanean ari da
federazioa osatzen duten estamentuetara hurbiltzeko, haien iritzia
kontuan hartuta. Gipuzkoako futbolaren osasunaz balorazio ona
egiten du, gizonezkoen bi talde eta
emakumezkoen beste bi talde
baitaude goreneko kategorietan.
Goi-mailako prestakuntza-lanari

esker, epaile eta en trenatzaile titulu dunen kopurua ona
izatea lortu da; hala
ere, emakume en trenatzaileen eta li zentzia femeninoen
gabezia dago; horreta rako, emakumezkoen futbolaren
plan estrategikoa sortuko da. Eskolako futbolari dagokionez, ingurune lasaia eta egonkorra sortu
nahi da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin akordioa lortu beharra
dago.
Agintaldi hau ilusioz hartzen
duen erronka berria da, eta lanean
jardun nahi du estamentu, klub eta
kirolari guztiekin koordinatuta.

IÑAKI GOMEZ, BIZKAIKO
FEDERAZIOKO PRESIDENTE
HAUTATUA BERRIZ

I

ñaki Gomez Mar dones irailaren
amaieran hautatu
zuten berriro Bizkaiko
Futbol Federakundeko
presidente, hauteskun deetan Karmelo Atxabal
aurkariaren aurrean nagusitu
ondoren.

Bere bostgarren legealdia izango da
presidentearen karguan.
Lau urterako
duen erronka Batzarrak onartutako Plan
Estrategikoa bultza tzea
da.

11 ≠BIGARREN B MAILA

EUSKAL TALDEEK BEREN
LEGEA INPOSATU DUTE
BIGARREN B AZPIMULTZOAN
Bilbao Athleticek,
Amorebietak eta Sansek liga
txapelketako lehen faseko
lehen itzulia bukatu zuten,
igotzeko borrokan arituko
den multzoan.

L

eioa RFEF Kopako
finalerdietara iritsi
zen eta Villarrealen aurka
jokatu zuen Errege Kopan
Sarrienan. Apalenen K.O.
txapelketan, Urdulizek,
Balmasedak, Real Unionek
eta Barakaldok ere parte
hartu zuten.

ANAITASUNA,
ESKUALDEKO MAILATIK
ERREGE KOPARA

David Novo

A

B

ilbao Athleticek, Amorebietak eta Real Sociedad B, ordena horretan,
hiru faseetako lehenengoaren
erdialdera iritsi ziren, Ligako
txapelketa aurten hiru fasetan
banatuko baita Bigarren Mailara
igotzeko eskubidea ematen duten
postuetan. Real Union, Alaves B
eta Arenas taldeek ere, oraingoz
Kantabriak dituen bi ordezkari
bakarrak gainditu dituzte Bigarren
B Mailako II. multzoko A az pimultzoan, eta Portugaletek,

FEDERAZIO KOPAKO
FINALERDIETARA
IRITSI ZEN LEIOA

Amorebieta-Real Sociedad B

Leioak eta Barakaldok lana findu
beharko dute atzean ez geratzeko.
Horrela, bada, Euskadik bere legea ezarri du bigarren fasean gure
ordezkariak B azpimultzoko taldeekin -Aragoiko, Nafarroako eta
Errioxako taldeekin- lehiatu baino
lehen.

naitasunak Aurrera
KE eta Urgatzi gainditu zituen, euskal lu rraldeetako txapeldunen
lehian, eta gero Asturiasko
Titánico kanporatu zuen
atariko kanporaketan; horrek aukera eman zion Getaferekin lehiatzeko Az koitian. Gainera, Portuk
Ponferradina gainditu zuen,
baina Levanteren aurka
galdu zuen; Amore bietak
UD Logroñesi irabazi zion,
baina Spor tingen aurka
galdu zuen; eta Sestaok estu
hartu zuen Tenerife.
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PANDEMIAN
ERE GELDIEZIN
Euskal Selekzioak azken
minutuan hartu zuen
mendean Costa Rica
Ipuruan (2-1). Javier
Clementeren taldeak maila
bikaina erakutsi zuen.
Haritz Gallastegi

E

uskal Selekzioak aspaldu lortu zuen berde gunean bulegoetan es kuratu gura duena: futbol munduaren errespetua, hain zuzen ere.
Gure selekzioak ez du inoiz huts
egiten lehiatzea egokitzen zaio nean. Nahi baino gutxiagotan elkartzeko aukera izan arren, fut bolarien artean dagoen konpromiso eta loturak soropilean izaten du
isla. Etxean zein etxetik kanpo jokatu, futbolari garrantzi tsuen
hutsunea izan arren edota pan demia tarteko harmailetan jarraitzaileen babesik gabe jokatu
arren... oztopo guztiak gainditu eta
maila oneko selekzioen maila berean edo hobean dagoela erakusten du.
Javier Clementek zuzentzen
duen taldeak Costa Rica izan zuen
aurkaria gizonezkoen selekzioak
Ipuruan jokatu zuen lehen partidan. Costa Rica ez da selekzioa
Partidaren egunean
epaile lanetan 25 urte
bete zituen Roberto
Diaz Perez del Palomar
epaile laguntzaileari
homenaldia

apala. Maila oneko jokalariak izateaz gain -Keylor Navas atezaina
mundu mailako onenen artean
dago- Munduko Txapelketetan
lehiatzera ohituta dago. Futbolariek garrantzia handia ematen
diote selekzioari eta horrek talde
izaera ematen dio Costa Ricari. Ez
da erraza Tikoak mendean har tzea. Bada, Euskal Selekzioak
irabazi egin zion.
Euskal Selekzioak jokatzen
dituen partidetan ez dago punturik
jokoan baina baloia jokoan jartzen
den unetik intentsitate handiarekin
jokatzen dira. Hala ekin zion Clementeren kuadrilak Ipuruako
lehiari. Eta hasieratik erakutsitako
griñak berehala eman zuen fruitua.
Lehen ordulaurdena bete orduko
Mor cillok ezker hegaletik abia razitako kontraerasoak bakarrik
utzi zuen Muniain Keylorren
aurrean eta nafarrak, ezkerrez,
lehen gola sartu zuen. Golak indarra eman zion gure taldeari.
Guevarak eta Roberto Torresek
gida tu ta azkar eta ondo jokatu
zuen Euskal Selekzioak eta Williamsek bigarrena sartzeko aukera
izan zuen. Tartean, Costa Ricak
ere agerraldi arriskutsuak egin
zituen Herrerinen ate ingurura.
Nuñezen gola azken jokaldian
Bigarren zatian aurrerapausua
eman zuen Costa Ricak berdinketaren golaren bila. Eta baita lortu
ere. Ezker hegaletik egindako
jokaldia maisutasunez errematatu
zuen Moyak lehia paraketzeko.
Hogei minutu pasatxo falta ziren
neurketa amaitzeko. Bada, Costa
Rica ez zen berdinketarekin konformatu. Moya berak izan neurketa iraultzeko aukera baina Herrerinek ondo erantzuen zuen. Baina
Euskal Selekzioak ere ez zuen

Euskal Selekzioa

amore eman. Oierrek aukera ona
izan zuen garaipenaren gola sartzeko baina Keylorrekn aurrean
egin zuen jaurtiketa loratuak ez
zuen arrakastarik izan. Hurrengo
ahalegina Bautistarena izan zen,
baina erdiko aurrelariak ere ezin
izan zuen aurkariaren sarea zulatu.
Azken jokaldian iritsi zen saria.
Korner batean. Aihen Muñozek
ezker hegaletik egindako erdiraketa buruz errematatu zuen Unai Nuñezek Euskal Selelkzioari garaipena emateko. Emozioz beteriko goi
mailako garaipena izan zen.
EUSKAL SELEKZIOA: Iago Herrerín, Ander Capa, Yeray, Núñez, Yuri Berchiche
(Aihen,55. min), Guevara (Manu Garcia,
55. min), Roberto Torres (Arbilla, 84.
min), Williams, Muniain (Oier Sanjurjo,
64. min), Morcillo (Balentziaga, 84.
min), Villalibre (Bautista, 55 min).
COSTA RICA: Keylor Navas; Gamboa,
Waston, Duarte (Vargas, 46. min), Calvo; Venegas (Rodríguez, 70. min),
Borges (Brow, 83. min), Álfaro, Leal
(Luis Díaz, 46 min); Jonathan Moya
(Vega, 83. min) y Campbell (David Guzmán, 83. min).
n Golak: 1-0: Muniain (12. min); 1-1:
Jo na than Moya (69. min); 2-1: Unai
Núñez (93. min).
n Epailea: De Burgos Bengoetxea.

13 ≠EUSKAL SELEKZIOA

14 ≠HIRUGARREN MAILA

Pasaia

3. MAILAKO B AZPIMULTZOKO
PASAIA ETA URDULIZ TALDEEN
EZUSTEKOA, BEREN AUKERA
HANDIAREN AURREAN
Txapelketaren formatu
berria ezusteko ugari ematen
ari da. Pasaia eta Urduliz B
azpimultzoaren goiko aldean
daude, eta hori da, izan ere,
ezustekorik handiena.

David Novo

T

xapelketaren lehen fasearen azken zatian
sartzen hasiak gara.
Une larria, ahalik eta posturik
onenean jartzeko, Ligako azken
esprintari ekin eta ezarritako
helburua lortzeko.
Batzuk, Gernika kasu, den boraldi osoan egon dira goial dean; beste batzuk, esaterako River, gora igo dira hasieran za lantzaz ibili ondoren; eta beste
batzuek, futbolaren errealitatea

ikusita, beste helburu batzuk
hartu behar izan dituzte kan painan geratzen den tarteari
begira. Hirugarren mailako euskal multzoan denboraldi honetan
dauden 22 parte-hartzaileen
artean, Pasaia eta Urduliz nabarmentzen dira gehienbat, Deustu
eta Santutxu taldeen ibilbide
aipagarriak ahaztu gabe. B az pimultzoko bi taldeak helburu
apalekin abiatu ziren, eta ez
zeuden play off-ean sartzeko edo
mailaz igotzeko borroka egiteko
faboritoen artean, baina, ahal eginari eta lanari esker, urte
honetan IV. multzoak dituen bi
azpimultzoetan zabalena den
horren buru izan dira zenbait
astez.
Hala ere, A azpimultzoan,
sailkapenean dauden aldeak ere
oso txikiak dira, eta oraindik ere
denetarik gerta daiteke, aurretik
ditugun egun zirraragarrietan.

MINUTU BATEKO
ISILUNEA AITOR
GANDIAGAREN
HERIOTZAGATIK

2

021. urtearen ha sieran, Aitor Gandiaga Gernika Clubeko fut bolaria hil zela jakin zen,
Markinan izandako istripu
tragiko batean. Euskadiko
Futbol Federazioak hartutako erabakiaren ondorioz,
urtarrilaren 9an eta 10ean
jokatutako Hirugarren
Mailako partida guztietan
minutu bateko isilunea egin
zen. Foru-hiribildukoek
Aitor gogoratzen dute, Urbietako fondo batean ko katutako pankarta handi
batekin.

15 ≠KOLABORAZIOA

MUGARRI HISTORIKOA
EUSKAL FUTBOLERAKO
David Salinas-Armendariz

2

020ko abenduaren 15a
Euskadiko Federazioaren
eta horrek ordezkatzen
duen euskal futbolaren historiara
pasako da. Egun horretan, Luis
Maria Elustondo presidenteak eta
Nerea Zalaberria presidenteor deak, Eusko Jaurlaritzaren laguntza eta babes osoarekin, EFFFVF FIFAn eta UEFAn zuzenean
sartzeko eskaera formala aurkeztu zuten lehen aldiz, eta horre tarako beharrezkoa den doku mentazioa Zuricheko eta Nyongo
egoitzetara eramanda.
Aurkezte horrekin, zehatz bete
zuten 2018ko abenduaren 12an
Durangon EFFren Batzar Nagusiak hartu zuen erabakia. Orobat
gogoratu beharrekoa den beste
egun horretan, Zuzendaritza Batzordeak deialdia egin ondoren,
urte horretako azaroaren 20an
bileran elkartuta, federazioko organo subiranoak ondorengo
erabakia onetsi zuen, aldeko 43
botorekin eta abstentzio batekin
(bozkatzeko eskubidea zuten 44
batzarkide bertaratuta): “Euskadiko Futbol Federazioak, euskal
futbolaren ordezkari gisa, selekzio ordezkatzaileen nazioarteko
ofizialtasuna lortzeko duen borondatea adieraziz, EFF UEFAn
eta FIFAn zuzenean sartzea
formalki eskatzea erabaki du,
hori hala gauza dadin”.
Hainbeste itxarondako Durango erabakiaren ostean, erabat
legezkoa eta betearazlea izanik,
EFFko zuzendaritza-organoek
hura bete beharra zuten, eta kide
guztiak lotzen zituen (eta lotzen
jarraitzen du), baita lurraldeko
federazioko presidenteak ere gogoan izan be har da-, kargu agatik ezinbestean euskal zuzen-

daritzako kide baitira,
beste futbol instantzia batzuetako kide izateaz eta euren in teres per tsonalez gain.
Euskal Selekzioak men dea
baino gehiago
bete du, 2020an
105 urte bete baitziren sortu zenetik.
Nazioar tean lehiatu
izan da, izen desberdinekin,
eta maila handiko kon binatuen
aurrean jokatu izan ditu neurketak, talde lehiakorraren maila
emanez, historian zehar hiru koloreko elastikoa harrotasunez jantzi duten jokalari handien bitartez.

“Ongi kostata iritsi gara
honaino, baina orain
hasiko da benetako
bidea.”
Onartzeko eskaera formulazio
baldintzatua da, errealista, integratzailea (adiera guztietan), inor
engainatzen ez duena, FIFA Estatutuen egungo idatziaren arabera
(11. artikuluko 6. atala), bada kiena Espainiako Futboleko Errege Federazioaren baimen formala
behar duela; ez dago horrekin
hausteko inolako asmorik, eta bai
nazioarteko esparruan elkarbizitzarako aldeen borondatea nahiz
interesak asebeteko dituen formula bat adosteko asmoa.
FIFAko eta UEFAko kide
diren estaturik gabeko lurraldeetako selekzioen kasu ugari daude; nazioarteko kirol-ordezkaritzaren aniztasunaren isla dira.
Xaloegiak eta borondatetsu
hutsekoak izatera iritsi gabe,
egungo ordezkari politikoek eta
federaziokoek dagoeneko suma-

tutako errealitate horrek, eta Pedro Sanchez presidenteak Euskal
Taldearekin egindako inbestiduraakordio orokorrean euskal selekzioen ofizialtasuna errazteko 11.
puntu bat egoteak, kultura eta kirol berezitasunean oinarritu ta,
itxaropena pizten dute Euskadiko
Futbol Federazioaren elkarrizketarako, negoziaziorako eta akordiorako berariazko eskaintzak
RFEFren erantzuna izan dezan.
Esparru eta jomuga berri horrekin, EFFk Espainiako Federazioko egungo presidente Luis
Rubialesi zuzendutako eskutitzak
esplizituki planteatzen duen
bezala (“nazioartean elkarlan erako eta elkarbizitzarako akordio
posible eta desiragarri bat aztertu,
betiere fede onetik, eskuzabaltasunetik eta lotzen gaituzten in teresak defenda tzetik ), Euskal
Futbol Federa zioaren hurrengo
hauteskundeen osteko zuzendaritza berriari egokituko zaio, Eusko
Jaurlaritzaren eta euskal gizarte
osoaren etengabeko laguntasun
ziurrarekin, proposamen neurriko
eta posibilista bat egitea, estatuko
solaskideek eta inplikatutako alderdi guztiek partekatu ahal izango dutena, betiere euskal futbola
zabal aldarrikatzen ari den Euskal
Selekzioaren nazioarteko ofizialtasuna errealitate bihurtzeko azken helburuarekin.
Federazioko agintaldia dagoene ko amaitzen ari dela, Elus tondo presidentea zoriondu behar
da, bere ausardiarekin eta konpromisoarekin, gure futbolaren nazioarteko ofizialtasunaren aldeko
beharrezko urrats sendoa eman
duelako. Eskerrik asko, Luis Mari!!

Eusko Jaurlaritzako
letradua

16 ≠EMAKUMEEN FUTBOLA

REAL SOCIEDAD ETA SD EIBAR TALDEAK JO ETA
SU ARITU DIRA IBERDROLA LIGAN ETA ATHLETIC
CLUB LARRI IBILI DA LEHEN ITZULIAN
Athletic, Real Sociedad eta
Eibar lehian ari dira
emakumezkoen futboleko
goreneko mailan,
Bartzelona nagusi den liga
gogor batean.
Txemi García

I

berdrola Ligak bigarren
itzulian sentsazio ezber dinak izango ditu gure
taldeentzat. Realak du balantzerik
onena. Klubak Natalia Arroyo
entrenatzailearen aldeko apustua
egin zuen. Kataluniako entrenatzaile ohiak taularen goiko aldean
jarri ditu txuri-urdinak, hirugarren postua lortzeko borrokan.
Europan jokatzearekin amets
egiteko aukera ematen du postu
horrek. Urte zaila du Athletic
Clubek, irregulartasunak egoera
zailean jarri baitu, eta erreleboa
eragin aulkian. Angel Villacampa
urtarrilaren 7an kargutik kendu
zuten, eta filialaren entrenatzaile
Iraia Iturregiri aukera ematea
erabaki zuen klubak. Lehoiak,
gainera, Erreginaren Kopako
finalerdietan erori ziren. Urriaren
7an galdu zuten Logroñoren
aurka penaltietan, lehia golik
gabe amaitu ondoren. SD Eibar
maila bikainean lehiatzen ari da,
maila gorenera itzulita. Hamar
urte geroago, Iker Dorronsororen
taldea erdialdean kokatu da, baina iraupena lortzeko lan handia
egin behar dela jakitun da. Lehen
mailako eskakizunei egokitzeko
plantilla birmoldatu ondoren, lanak eta konpromisoak fruituak
ematen dituzte.

Alaves-Eibar

DEPORTIVO ALAVESEK ETA ATHLETIC B-K
ONENEKIN EGON NAHI DUTE

I

goera-faserako txartela ematen duten lau postu nagusiak dira
Athletic B eta Deportivo Alavesen helburua. Ibaiakoak bide hobetik doaz bilbotarrekin alderatuta; izan ere, aurreko denboraldian
Ligako txapeldunak izan ondoren, lehen jardunaldietan kostata hasi
ziren bilbotarrak. Iparraldea B multzoa gogorra eta zorrotza da
berriro, aurreko denboraldian sailkapeneko goiko postuetan
borrokan aritu ziren aurkariekin. Horien artean talde gasteiztarra
izan zen, bosgarren bukatu baitzuen. Lortutako puntu bakoitza urrea
izango da gure taldeentzat, emaitzak hurrengo fasera eramango
baitira. Helburu bera dute kategoriako lau taldeek. Paper gainean,
lehia estua egongo dela sumatzen da, Barcelona B, Seagull, Lleida,
Osasuna, Zaragoza CFF eta goi mailako beste talde batzuekin.

17 ≠EMAKUMEEN FUTBOLA

REAL B, JAUN ETA JABE
LEHEN MAILA
NAZIONALEAN
Donostiarrek beren indarra
erakutsi dute txapelketako
lehen itzulian, eta atzean
utzi dituzte aurkariak
sailkapenean gora
egiteko.
T.G.

R

eal Sociedad B-k nagusitasunez agintzen du,
bigarren fasean igoera
lortzeko anbizioarekin eta Bigarren Mailara igotzeko ametsarekin.

Bizkerre-Aurrera de Vitoria

ATHLETIC ETA EIBARREN
FILIALAK ETA ANAITASUNA ETA
ZARAUTZ, GOIAN JARRI DIRA
Euskal Ligan, emozio
indartsuak bizi ahal izango
ditugu azkenera arte,
desiratutako igoera nork
lortzen duen eta mailari
eusteko borrokan nor
nagusitzen den ikusten.
T.G.

H

amazazpi klub lehiatuko dira Euskal Ligako
bi multzoetan. Bi helburuk markatzen dute denboraldia,
non lehen laurak igotzeko borrokan
arituko diren, eta gainontzekoek
mailari eusteko lehian egon behar-

Pauldarrak-Barakaldo

Hori oso garrantzitsua izango
litzateke Zubietako klubaren egituran etorkizunari begira, talentu
gazteek ikasten jarrai dezaten.
Donostiarren hasiera gogorrak,
lehen itzulian partida guztiak irabazita, tartea zabaldu zuen aurkariekin, zeinek beste bi postuak
lortzeko borrokatu beharko baitute
bigarren faserako sailkatzeko. Hor
amaiera irekia sumatzen da,
faborito argirik gabekoa, denak ari
baitira puntuak galtzen. Bizkerrek,
Añorgak, San Ignaciok eta Oiartzunek podiumera igo nahi dute.
Aurrera Vitoria, Tolosa eta Arratia, berriz, atzean geratu ziren.
Puntu bakoitza garrantzitsua izango da, erregistroak bigarren fasera
eramaten baitira, beste zazpi multzoetan bezala. Dena urte zail
honetan, klubek, entrenatzaileek
eta jokalariek prest egon behar
baitute pandemiak eragindako kutsaduren ondorioz ezustean atzeratutako partidetarako.

ko duten. Kontuan hartu behar da
lehen faseko puntuek bigarrenean
dutela balioa.
1. multzoan, Athletic C eta
Eibar B faboritoak aurreikuspenak
betetzen ari dira. Lezamako
hirugarren taldea Tzibi Juaristiren
eskutik igo zen, eta badirudi pozak
emango dituela. Lehen bi sailkatuen ostean, aukera-sorta zabaltzen
da Leioako, Goierri Gorri, Elorrio
eta Aurrera Vitoria B-rekin, goian
sartzeko ilusioa baitute. Hernani
eta Lakua, berriz, atzean geratu
ziren. 2. multzoan, Anaitasuna da
gainditu beharreko aurkaria, lehen
itzulian partida guztiak irabazi
baitzituen, aurkariak ezustean
harrapatu ondoren. Azkoitiarrek
sendotasuna hartu dute. Gertutik
jarraitzen die Zarautzek. Astiren
jokalarien atzetik, borroka latza
dago goiko pokerrean egoteko.
Pauldarrak, Bizkerre B, Betiko,
Alaves B eta Oiartzun B taldeek
aukerak dituzte. Urrunago, Sestao
eta Barakaldo taularen behealdean
geratu ziren.

18 ≠OINARRIZKO FUTBOLA

MAILA NAZIONALEKO GAZTEAK
LEHIAN DIRA BERRIZ, GELDIALDITIK
BEDERATZI HILABETERA
2020ko martxoan covid-ak
txapelketa eten ondoren,
gazteen Ohorezko Mailako
ligek urtarrilean ekin
zioten berriz
txapelketari.

KADETEEN
ETA GAZTEEN
EUSKAL LIGAK
MARTXAN
JARTZEKO ZAIN

Raúl A. Collantes

B

i kategorietako lehiaketak hasteko bi
egun falta direnean (urta rrilaren 23a), Euskadiko Futbol Federazioak jakinarazi
zuen, osasun-pandemiaren
bilakaera dela-eta, ez direla
otsailaren 13a baino lehen
hasiko.

O

hiz kanpoko kanpaina
honetan, Gazteen Ohorezko Mailak bi azpi multzo ditu. Eta lehenengoan, talde
guztiak (10) euskaldunak dira:
Alaves, Antiguoko, Arenas, Athletic, Aurrera Vitoria, Danok Bat,
Eibar, Leioa, Santutxu eta Reala.
Txapelketaren itzulera oso zorrotza
izan da, aste barruan jokatzen ari
baitira pandemiak atzeratutako
jardunaldiak berreskuratzeko
partidak. Gazteen Liga Nazio nalean, berriz, euskal taldeak bi

Leioa-Aurrera de Vitoria

azpimultzotan banatu dituzte, lehia
arintzeko. A azpimultzoan hauek
daude: Athletic B, Danok Bat B,
Cultural de Durango, Deusto, Getxo, Gernika, Indartsu, Santutxu eta

Vasconia. Eta B azpimultzoan
hauek: Alaves B, Antiguoko B,
Amorebieta, Barakaldo, Beasain,
Hernani, Real Sociedad B eta Tolosa.

19 ≠COVID NEURRIAK

ENTRENAMENDUETAKO ETA LEHIAKETETAKO
(FUTBOLA ETA ARETO-FUTBOLA) BABESARI
ETA PREBENTZIOARI BURUZKO PROTOKOLOA
Kepa Allica

E

uskadiko Futbol Fe derakundeak, Eus ka diko Areto Futboleko
eta Futboleko lehiaketak an tolatzen dituen erakundea den
aldetik, kirol-lehiaketak bai mentzeari begira, lehiaketa
garatzeko protokolo bat eman
behar izan zion Eusko Jaur laritzako Jarduera Fisikoaren
eta Kirolaren Zuzendaritzari,
higiene- eta urruntze-neurri
guztien jarraipena eta ezarritako
beste edozein arau bermatzeko.
Protokolo hori aipatutako
organoari aurkeztu zitzaion, eta

hark Osasun Sailera bidali zuen,
azter zezan. Osasun Sailak proposatuta aldaketa batzuk egin
ondoren, 2020ko irailaren 3an
behin betiko protokoloa argitaratu zen, eta Arabako, Bizkaiko
eta Gipuzkoako lurralde-federazioei eta Euskadiko klubei
bidali zitzaien, webgunean eta
sare sozialetan argitaratzeaz
gain.
Protokoloa beste tresna bat
izan da, Euskadiko klubek beren
jarduera antolatu ahal izan
dezaten, baimendu den aldietan,
eta, kasu batzuetan, entre namenduetan soilik, oraindik ez
baitute jokatu 2020/2021
denboraldiko partida ofizialik.

Kasu bakoitza behar bezala
kudeatu ahal izateko, ezinbestekoa izan da klubek ahalegina
eta dedikazioa egitea erakun deen prebentzio-gomendio guztiak betetzeko, hala nola era kundeko osasun-arduradun bat
izendatzea, federazioekin eta
Osakidetzarekin harremanetan
egon dadin, gorabeheraren bat
izan den kasuetan.
Euskadiko Futbol Federa kundeak kluben eta lurral deetako federazioen esanetara
jarraituko du, pandemiari da gokion guztian, haien egunerokotasuna errazteko eta koor dinazioa, komunikazioa eta enpatia alde batera ez uzteko.

20 ≠ARETO FUTBOLA

OTXARTABEK BIGARREN B
MAILAN IGOERAKO
PLAZA BAT LORTZEA
DU HELBURU
Bilboko taldeak iazko
denboraldiko arrakastak
errepikatu nahi ditu, orduan
ligako txapelduna izan
baitzen. Momentuz,
sailkapenaren buruan dago.

egun, bilbotarrak Bigarren B Mailako A multzoko lehen postuan
daude, eta aurreko denboraldian

hainbeste poz eman zien blokeari
eusten diote.
Iron Gora taldea ere kanpaina
handia egiten ari da, kategoria
berriko estreinaldian. Bilbotarrak
bigarren postuan daude gaur egun.
Aurreko kanpainarekin alderatuta
postua hobetzeko itxaropena dutenen artean, Lauburu Ibarra, Zierbena eta Laskorain daude. Bitartean, Etxebarriko Kukuiaga taldea
ahaleginak egingo ditu mailari
eusteko borrokan, denboraldi oso
zail batean, covid-aren ondorioz
lehiatzeko dauden zailta sun engatik.

Carlos Zárate

A

urreko denboraldian
Liga irabazi ondoren,
pandemiak mar ka tutako denboraldi honetan Otxartabek maila gorenera itzuli nahi
du. Lehiatzeko zailtasunak izan
arren, Bilboko taldeak borrokan
jarraituko du igoera lortzeko. Gaur

EMAKUMEZKOEN GORA
BILBAO TALDEAK
LEHEN ITZULI BIKAINA
EGIN DU

E

rronka handia izango
du
denboraldi
honetan Viuda de Sainz Gora Bilbaok bigarren mailan.
Imanol Roncok zuzentzen
duen talde bilbotarrak Txantrea liderraren arrastoari jarraitzen dio.
Orain arte, osa sun-pan demiak markatutako kan paina honetan, bilbota rrek
kirol-balantze aski ona lortu
dute, sona handiko ga raipenekin eta, ondorioz,
eremu arriskutsutik urrun duta.

Otxartabe-Gora

ESKORIATZA ETA ALIPENDI 3.
MAILAN NAGUSI, ETA USANSOLO
ETA MODRATE EUSKAL LIGAN

H

irugarren Mailan ere lehiaketa bi
multzotan banatuta dago. A mul tzoan Eskoriatza da liderra eta Sasikoa
bigarren postuan dago. Era berean,
Elorrioko, Sasikoa eta Santurtzi lehen postuak lortzeko borrokan arituko dira denboraldi honetan. B multzoan, Alipendi
Zalditxo eta Elorrioko dira sailkapeneko
lehen postua lortzeko lehian, aski ber dinduta.
Euskal Ligari dagokionez, Usansolo da talde bizkaitarren A
multzoko buru, eta Mondratek gauza bera egiten du Arabako eta
Gipuzkoako taldeen artean banatutako multzoan.

21 ≠ARETO FUTBOLA

ZIERBENA, EUSKAL
KOPAKO TXAPELDUNA
Zierbenak 6-5 irabazi zion
Otxartaberi finalean,
Gipuzkoako lurretan
jokatutako partidan,
zehazki, Eskoriatzaren
pistan.
Carlos Zárate

Z

ierbenak areto futbol eko Euskal Kopa ira bazi zuen Gipuzkoako
lurretan jokatu zen azken fasean.
Finalerdietan, Zierbenak argi eta
garbi irabazi zion Sasikoari, 6-1,
eta finalerako txartela lortu zuen
horrela.
Afantxoren eta Otxartaberen
arteko beste finalerdian, Bilboko
taldeak penaltietan irabazi zuen,
arauzko denboran 5-5 berdindu
ondoren. Azkenik, finalean, azken unera arte iraun zuen emozioak.
Zierbenak intentsitate han -

Zierbena

diagoarekin ekin zion finalari, eta
3-1 aldeko emaitzarekin iritsi
atsedenaldira. Atsedenaldiaren
ondoren, Otxartabek markagailua
iraultzea lortu zuen: lehen mi nutuetan 4-1 jaso arren, zailtasunak gainditzea eta markagailuan
4-5 jartzea lortu zuen.
Hala ere, azken minutuetan
sartutako gol batek luzapena ekarri zuen, eta hor Zierbenak 6-5
emaitza lortu zuen penaltiz.

GAZTEEN OHOREZKO MAILA

G

azteen Ohorezko
Mailan bi multzo
sortu dira. Euskal azpimultzoa honako talde hauek
osatzen dute: Ibarra, Gora,
Iturriondo, Otxartabe, Elorrietako eta Jarrilleros.
Castro eta A. Solidario.

22 ≠BERRIAK

DEPORTIVO ALAVESEK BERE MENDEURREN
LORIATSUKO KAMISETA BEREZIA
ESTREINATU DU, COVIDEK MARKATUTA

U

rtarrilaren 23an Deportivo Alavesek 100 urte
bete zituen. Data ga rrantzitsu honen barruan Gsteizko
klubak denboraldiaren hasieratik
mendeurreneko kamisetarekin
jokatzen ari da, urte polit honen
ekintza nagusietako bat da.
Agenda pandemiak markatu du,
ezin baitzen bestela izan.
Talde gasteiztarrak joan den
urtearen amaieran aurkeztu zituen
mendeurrena zaleekin ahalik eta
ondoen ospatzeko prestatutako
ekitaldiak. Horien artean bost
ekintza nabarmentzen ziren:
oroitzapenezko kamiseta estrei natzea, bere historiari buruzko
liburu eta dokumental baten ar gitalpena, Naipes Fournierren
karta-sorta berezi bat, Mikel Izalek konposatu eta interpretatutako
ereserki berri bat... eta Liver poolen aurkako partida bat, osa-

AURRERA DE
ONDARROA KE ETA
CD PEÑA ELKARTEEN
MENDEURRENAK

A

urrera de Ondarroa
KE eta Club De portivo Peña (Bilbo) dira
aurten mendeurrena ospatzen
duten bi elkarteak. Biek ala
biek 100 urteko historia ospatzeko ekitaldiak aurkeztuko dituzte datozen hilabe teetan, Coviden pandemiak
guztiz baldintzatuta. UD
Aretxabaletal eta Amaika
Bat 75 urte beteko dituzte,
Urolak berriz urrezko esteiak
ospatuko ditu.

sun-egoerak aukera emanez gero.
Alavesek eta bere zaleek inge lesen aurkako errebantxa batekin
egin dute amets beti mendeu rrenaren urtean. Izan ere, 2001eko
UEFAko finala Gasteiz ko klub aren historiako partidarik ga -

rrantzitsuena izan zela jotzen da
oraindik.
Gogoratu behar da “Gure bizitzako bidaia” dela klubak men deurrenaren urtean egingo diren
ekintza guztietarako erabiltzen
duen eslogana.

WEBGUNE BERRIA MARTXAN DA

E

uskadiko Futbol Federakundearen wegbune berria martxan
da. Oraindik aurre ra, www.
euskadifutbol.eus izango da
euskadiko fut bola eta aretofutbolaren informazio erre ferentea. Hainbat urteko esentzia al dera batera utzi gabe,
orain arte izan dugun web guneari ikus pegi berri bat eman
nahi izan diogu. Bisualagoa, in formazio gehiagorekin, baina gure
betiko kirola ahaztu gabe. Berrikuntzen artean estatistiken argitalpena, Hamaika aldizkariaren artxi-

boa, arteo-futboleko boletinaren
artxiboa,… eta beste hainbat hobekuntza. Webgunean zehar nabigatzera gon bidatzen zaituztegu,
gure “mun du digital” berri hau
deskubritzeko.

