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EUSKAL FUTBOLA,
GUZTIONA ETA GUZTIONTZAT

Martxoaren 1ean Euskadiko Futbol Federakun -
tzaren presidentetzarako eta zuzendaritza-
batzarrerako hauteskundeak egin ziren. Lerro

hauetatik, hauteskunde-prozesua nabarmendu nahi dut,
jardunbide egokien adierazgarria baita eta erakusten
baitu aukera desberdinak egoteak ez duela hausturaren
eta esperientzia txarren sinonimoa izan behar. Horregatik,
lehenik eta behin, errespetu osoa eta besarkada handi bat
Koikili Lertxundirentzat eta bere taldearentzat.

Bestela ezin daitekeenez, gure helburu bakarra da
Euskadiko Futbol eta Areto Futbol osoaren presidentea eta
Zuzendaritza Batzordea izatea, hiru lurralde-federazioekin
etengabe koordinatuta, eta horien sustapena eta bilakaera
bilatzea, hemendik 2024ra arte proiektu plural eta inte -
gratzaile bat gauzatu ahal izateko, benetako berdin -
tasunean oinarrituta, euskara komunikaziorako oinarrizko
elementua dela, gure estamentu guztiei etengabe lagun -
duz, areto-futbolaren eta futbolaren ganga giltzarria diren
epaile, jokalari, entrenatzaile eta klubei. 

Hori guztia plan estrategiko baten garapenean oi -
narrituz, gardentasuna, osotasuna, balioak eta eraldaketa
digitala funtsezko elementuak direla. Eta kapitulu berezi
bat es kainita gure elementu gailenei, kategoria guztietako
gure selekzioei, piramideen erpinak diren Euskal
Selekzioekin, zeinak euskal futbolaren irudia baitira mun -
duan eta gure gizartearen kohesio-elementua. Areriorik
onenak bilatuko ditugu haientzat, eta munduko futbol-
panoraman merezi duten lekua. 

Denboraldi zail-zaila amaitu berri dugu, alde guztien
konpromiso eta lan handiagatik salbatu ahal izan dena.
Alde horretatik, eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiegu
bai federazioei, bai gainerako estamentuei, oso egoera
txarrean eta osasunerako arrisku handian, onena eman
baitute konpromiso garrantzitsu hau aurrera ateratzeko. 

Eta eskumuinak zaleei, pandemia-garai honetako
kalteturik handienak baitira, gure kirolaren funtsezko eli -
kagaia, gure kirola existitzeko arrazoia, haiek gabe erabat
umezurtz sentitu baikara. Milaka eta milaka bazkide, gure
futboleko eta gure areto-futboleko jarraitzaile; gure
zelaietan, gure kantxetan berriro izateko irrikan gaude.

Bizi ditzagun udako egun hauek 2021/2022 den -
boraldiari normaltasunetik hurbilagoko baldintzetan
ekingo diogulako konfiantzaz, ilusioz gure futbolak eta
gure areto-futbolak jarrai dezaten Euskadiko gizartearen
kohesiorako eta integraziorako elementu izaten. Eskerrik
asko denoi.

Javier Landeta. 
Euskadiko Futbol Federakundearen Presidentea.
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4  ≠HAUTESKUNDEAK

etako presidenteordeak); Enrique
Gómez (diruzaina); Jose Ma ria
Artola, Mikel Azkune, Bea triz
Ber mejo, Joseba Gamboa, Be ñat
La rrañaga, Juan Maria López,
Juan Luis Martín, Jose Angel La -

brador, Ricardo Martínez, Jose
Ma nuel Villar eta María Lourdes
Zo rrozua (kideak); Patri Allende,
Ro berto Perez eta Ilbon Urizar,
aholkulariak eta Kepa Allica,
idazkari orokorra. 

JAVIER LANDETA, EUSKADIKO FUTBOL
FEDERAKUNDEKO PRESIDENTE BERRIA

Javier Landetak dagoeneko izendatu ditu Epaileen Euskal
Batzordeko (Ilbon Urizar), Entrenatzaileen Batzordeko (Ro -

berto Perez) eta Areto Futboleko (Patrik Allende) presidenteak. Hiru
estamentu horien osaketa onartzeke dago.

EPAILE, ENTRENATZAILE ETA 
ARETO FUTBOLEKO BATZORDEETAN
ERE BERRIKUNTZAK

Javier Landeta (Leioa,
1959ko martxoaren 5a)
Euskadiko Futbol Federa -

kundearen presidente berria da
joan den martxotik, Federakun -
deko hauteskundeetan Koikili
Lertxundi gainditu eta gero; pan -
demiak eragindako murrizketen
ondorioz, Ipuruako (Eibar) insta la -
zioetan izan ziren hauteskundeak. 

Horrela, Leioako agintari ohiak
Luis Maria Elustondoren lekukoa
hartuko du, azken zortzi urteetan
euskal futbolaren ordezkari na -
gusia izan baita. Landetak eske -
rrak eman ziz kien Batzar Nagu -
sian parte hartu zuten guztiei, eta
parte-hartze handia nabarmendu
zuen. Bere iritziz euskal futbola
oso bizirik dagoela adierazten du
horrek. “Lau urte gogor izango
dira, baina baita ilusioz beteak ere.
Gure pro gramaren hamaika ildoak
ezagu tzen dira, eta lehenengo
egunetik egingo dugu lan. Lana
eta lana hitzematen dugu, eta
ideiak eman ditzaketenek ere gu -
rekin bat egitea nahi dugu, eta za -
lantzarik gabe es kua luzatzen dio -
gu Koikiliren hau tagaitzari, ez
baitugu arazorik haiekin hitz
egiteko", esan du Landetak. 

Euskal Federakundeko zu -
zendaritza batzordearen osaera
hau da, beraz: Javier Landeta (pre -
sidentea); Jon Larrea (presi dente -
orde betearazlea); Kepa Arrieta,
Manu Diaz eta Iñaki Go mez Mar -
dones (Lurraldeetako Fe derazio -

Javier Landeta da Euskadiko
Futbol Federakundeko
presidente berria, 86 boto
lortu baitzituen; beste
hautagaiak, Koikili
Lertxundik, 29 lortu zituen.

David Novo
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Arconada, Gorriz, Ga -
jate, Lopez Ufarte, La -
rrañaga, Zamora, Be -

guiristain, Bakero eta kideek ba -
dute erreleboa txuri-urdinen ido -

Penalti puntutik Oyarzabalek
sartutako gol batek bere
lehen Errege Kopa eman zion
Errealari 1987tik, bere
historiako hirugarrena,
Athletic 0-1 gaindituta.

ERREALAK BERE HISTORIAKO
HIRUGARREN KOPA LORTU DU, EUSKAL
FINALEAN ATHLETIC GAINDITU ONDOREN

loen aldarean. Errealak kopako
titulu bat lortu zuen hiru hamar -
kada ondoren; izan ere, Athletic
mendean hartu zuen Oyarzabalen
tanto bati esker; 63. minutuan sar -
tu zuen gola, hamaika metro tatik,
Iñigo Martinezek egindako penalti
baten ondorioz, Cartujako esta -
dioan ateak itxita jokatu zen par -
tida batean. Imanol Alguacilek
entrenatzen duen taldeak puntaren
puntan amaitu du 2020ko edizioari
ze gokion txapelketa bikaina,
pande miaren erruz urtebete atze -
ratu behar izan dena. Gipuz koa -
rrek jo ka tu zituzten zazpi partidak

ira bazi zituzten, ez zuten lu za -
penik behar izan, Real Madril
atzean utzi zuten erakustaldi handi
baten ondoren eta txapelketako
talde golegileena izan zen. Final
han dian ere aurkaria baino ge -
hiago izan zen eta, beraz, histo -
riako laugarren euskal finala ira -
bazi zuen. 2020ko Athletic-Real
hau baino lehen, kopako beste
euskal derbi hauek jokatu dira
historian zehar: 1910ean, Athletic
eta Vas conia Sporting Club (Do -
nostia); 1913an, Racing Club
(Irun) eta Athletic eta 1927an,
Real Union eta Arenas.

David Novo
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EUSKAL FUTBOL
FEDERAKUNDEAREN
OROIGARRIA 
MENDEURRENAGATIK

Javier Landeta Eus -
kadiko Futbol Fede -

rakundeko presidenteak
Alfonso Fernandez Ala -
veseko presidenteari oroi -
garri polit bat eman zion,
talde gasteiztarraren men -
deurrena dela eta. Baba -
zorroek 100 urte bete
dituzte sortu zirenetik, eta
hainbat ekitaldi antolatu
dituzte hori ospatzeko.

erreak zioaren ondoren, eta den -
boraldi berean hirugarren en -
trenatzailea izan da, Pablo Ma -
chin eta Abe lardo Fernan dezen
ostean. 

Alavesek Lehen Mailan
jarraituko du beste
urtebetez, bigarren

itzuliaren erdialdean Javier Ca -
lleja iritsi ostean izandako

ALAVESEK GARAIZ
ERREAKZIONATU ETA
SALBATU EGIN DA

Javier Callejaren etorrera
erabakigarria izan da, 15
puntu lortu baititu jaitsiera
postuetatik atera duen talde
babazorroaren buru izan
den 9 jardunaldietan.

Iker García

Liga amaitzeko 9 jardunaldi
falta ziren eta taldea azken pos -
tuan zegoen, baina bi garaipenek
eta bi berdinketek eremu arris -
kutsutik irtetea ahalbidetu zieten.
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Athletic Clubek den -
boraldi irregularra
egin du ligan lortu -

tako berdinketa ugarien on -
dorioz, eta ezin izan ditu txa -

ATHLETICEK ETENGABEKO
GORABEHEREKIKO
DENBORALDIA IZAN DU

Talde zuri-gorria berdinketa
gehien lortu zituen taldeetako
bat izan zen denboraldian
(13) eta Ligako gol gutxien
jaso zituen bederatzigarren
taldea ere bai.

Iker García

tuen lortu, eta zenbait jar dunal -
ditan Europako postuetan sar -
tzearekin amets egin zuen arren,
hainbesteko berdinketek kalte
egin zioten.

TXURI-GORRIEK EZ
DUTE BERTSIORIK
HOBERENA ESKAINI 
BI FINALETAN

Talde zuri-gorriak
denboraldi honetan

titulu bat lortzeko bi au kera
izan ditu, bi Errege Ko -
petan finalista izan bai ta;
bata, iaz pandemiak bertan
behera utzi eta Errealaren
aurka aurten jokatutakoa
eta bestea, Bar tzelonaren
aurka joka tuta ko aurten -
goa. Bilbota rrek bi finalak
galdu zituz ten gol bat bera
ere sartu gabe.

pelketa osoan bi garaipen ja -
rraian lortu. Izan ere, bere bo -
ladarik onena Ligan jarraian gal -
du gabeko 9 partidekin iritsi zen,
baina bi garaipen besterik ez zi -
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GAIZKA GARITANO
TALDE
ARMAGINAREN
AULKIRA ITZULI DA

SD Eibarrek badu en -
trenatzailea datorren

denboraldirako. Talde arma -
ginak Gaizka Garitanoren
zerbitzuak izango ditu be -
rriro ere, garai batean hiru
denboraldiz zuzendu on -
doren itzuli egin baita. Bera
izan zen, hain zuzen ere,
talde armagina Lehen Mai -
lara igo zuena eta lehen den -
boraldian maila gorenean zu -
zendu zuena.

talde gorri-urdina ez atzera ez
aurrera geratu zen eta jaitsiera
postue tara joan zen. Bi izan dira
mu gako taldearen gaitz na -
gusiak. Le henengoa, bere gol

Talde armaginak Lehen
Mailari agur esan dio,
azken 7 denboral di -

etan bertan egon ondoren, bi -
garren itzuli txar baten ostean,

SD EIBAR MAILAZ 
JAITSI DA 7 URTEZ GOREN 
MAILAN IBILI ONDOREN

Eibarrek agur esan dio
Estatuko futbolaren maila
gorenean jarraitzeko
ametsari, golak sartzeko
duen gaitasun eskasaren
ondorioz jaitsi egin baita.

Iker García

falta, Men dilibarren taldea izan
da gol gutxien egin duen bi -
garren tal dea. Bigarrena, Ei -
barrek Ipuruan lortutako bi ga -
raipen bakarrak.
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Errealak denboraldi
bikaina egin du, beti
goiko postuetan egon

da, eta, horri esker, bosgarren
postuan itxi du kanpaina, on -

ERREALA EUROPARAKO SAILKATU
DA BERRIRO, DENBORALDI
BIKAINA EGIN ONDOREN

Talde txuri-urdinak
bosgarren bukatu du eta
Europarako sailkatu da
berriro. Gainera, 
Kopa irabazi du 
Athleticen aurka.

Iker García

Ligan emaitza ona lortzeaz
gain, Errealak titulu bat
gehiago ere badu, iazko den -
boraldian atzeratu zen Kopa
eskuratu ondoren.

BI FILIALEN MAILA-
IGOERAK, KANPAINA
BIKAIN HAU PRIMERAN
BUKATZEKO

Gizonezkoen beste bi
talde seniorren

igoerak izan dira Do nos -
tiako taldearen kanpaina
bikain honi amaiera bikai -
na eman diotenak. Biga -
rren Mailara igotzea lortu
zuen Sansek Extrema -
duran Algecirasi irabazita.
Bestalde, Erreala C-k Bi -
ga rren RFEF berrian joka -
tuko du datorren denboral -
dian.

dorioz, datorren urtean Eu -
ropa Liga jokatzeko eskubi -
dea lor tu du. Imanol Algua -
cilen tal dea txapelketako
seigarren egi leena izan da.
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ERREALA B BERRIZ ERE ZILARREZKOA DA
60 URTE GEROAGO ETA AMOREBIETAK
BALENTRIA HANDIA EGIN DU

Erreala Bk eta Amore -
bietak ez dute inoiz
historiako azken Biga -

rren B maila ahaztuko. Donos -
tia rrek eta zornotzarrek Bigarren
Mailarako igoerarekin amaitu
zuten denboraldi historikoa,
gipuzkoarrek 1962tik zapaldu ez
zuten maila. Bizkaitarrek, bes -
tal de, datorren denboraldian
egingo dute debuta futbol pro -
fesio nalean, Brontze Mailako
lau ha markada baino gehiagoko
histo rian gogoratzen den ba -
lentria handienetako bat lortu eta
gero.

Fase erregularrean multzoko
txapeldun geratu ondoren, Xabi
Alonsoren mutilek Andorra kan -
poratu zuten (2-1) play offeko
lehen kanporaketan, partida
bakarrera eta egoitza neutralean,
eta Algeciras ere gainditu zuten
(2-1), beste behin ere luza -
penaren ondoren, igotzeko biga -
rren eta behin betiko kanpora -
ketan. Amorebietak, 2B mailako

Hiru euskal taldek jokatu
zuten LaLiga
SmartBankera igotzeko
play off-a Extremaduran
bi asteburutan.

David Novo

honetako gure hirugarren ordez -
karia, izan zen zorte txarrena
izan zuena. Bilbao Atlhe -
ticekoak II. multzoko bigarren
sailkatu gisa sartu ziren play
off-era eta lehen kanporaketan
Celta Vigo B taldea atzean utzi
zuten (2-1), baina finala galdu
egin zuten Burgosen aurka 1-0. 

16 talderik onenen multzoan
sartu ondoren denen harridura -
rako, 0-1 irabazi zion Linaresi,
IV. multzoko txapeldunari, eta
zazpi egun geroago benetako
balentria egin zuen Badajoz
mendean hartuta (0-1), bere ze -
laian, Vivero Berrian.

Bilbao Atheltic, igoera fase

Real Sociedad B

Amorebieta



TALDEAREN ERAKETA KALTERAKO
IZAN DA EUSKADIRENTZAT, 
LAU JAITSIERA IZAN BAITITU
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Denboraldi honetako
lehiaketa sistema bi -
txiak (bi fase erregu -

la rretan banatutako txapelketa
batekin), II. Multzoko egitura
desorekatuak (euskal ordezkari
guztiak azpitalde berean bildu
zituen) eta jaitsierako plazak
hazi izanak markatu dute 2.B
maila, eta aurten azken bost
postuetatik lautan euskal taldeak
egon dira. 

Portugaletek, Alaves Bk, Ba -
rakaldok eta Leioak ezin izan

Portugalete, Alaves B,
Barakaldo eta Leioa izan dira
II. Multzoaren konfigurazio
geografikoagatik eta jaitsiera
postuen gorakadagatik
kaltetuenak.

David Novo

diote mailari eutsi, eta 28 jar -
dunaldi jokatu ondoren Hiru -
garren RFEFra jaitsi dira; jar -
dunaldi horietan gure tal deetako
batzuek hamar eguneko konfi -
namendu bat baino gehiago izan
dituzte, gainera, taldean Covid-
19 kasuak egon direlako. 

Barakaldo-Alaves B

REAL UNION RFEF
LEHENENGO
MAILARA IGO DA

Real Unionek, txa -
pelketaren lehen

fasean 2. A mailara igo tze ko
aukera ia eskura izan zuen
eta argi eta garbi utzi zuen
RFEFek sortutako maila
be rrian parte har tzeko es -
kubidea zuela, aldi
honetako 36 talde onenak
bilduko baitira maila ho -
rretan (gehi LaLiga Smark  
Banketik jaitsitako lauak).
Irungoak, beraz, RFEFren
lehen mailan lehiatuko dira.

ARENASEK BIGARREN
RFEF MAILAN
JOKATUKO DU

Arenas Clubek nota
onarekin amaitu du

kanpaina zaila. Gorri-bel -
tzek mailari eutsiko ziotela
laster ikusi zen Gobelara
itzultzean, joan den urteko
sailkatze arazoak ames -
gaizto soil bat izan zirela
argi utziz, Arenakoak Fa -
durara joan zirenean. His -
torikoa, beraz, RFEFren bi -
garren mailan izango da.



EMAKUMEZKOEN 
EUSKAL SELEKZIOA
FORMAN
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Euskal Selekzioak irabazi
zuen ‘Basque Country
International Women’s

Cup’ izeneko emakumezkoen
futbol txapelketaren lehen edizioa,
apirilean Zubietako instalazioetan
egin zena, triangelu-formatuan. 

Argentinako eta Venezuelako
selekzioek eta Iñigo Juaristik en -
trenatzen duen konbinatuak maila
handia erakutsi zuten ikusleentzat
erakargarria izan zen txapelketan,
are gehiago kontuan hartuta
Euskal Selekzioarentzat lehen
konpromisoak zirela 2017ko
azaroan Txekiar Errepublikaren

gorabeherekin, formatu honen on -
dorioz partidan sartu arte... Baina
oso ondo amaitu dugu”, adierazi
du Iñigo Juaristik Kopa jaso os -
tean. Entrenatzaileak azpimarratu
duenez, “Polita da beste selekzio
batzuen aurka jokatzeko aukera
izatea”. 

Nazioarteko konpromiso -
engatik jokalari nabarmen batzuek
etortzerik izan ez zuten arren, ho -
nela osatu zen deialdia: 

Athletic Club: Eunate Arraiza,
Ane Azkona, Yu lema Corres, An -
drea de la Nava, María Diaz, So -
phie Istillart, Amaia Pe ña, Marta
Pe rea, Naroa Uriarte, Ohiane Val -
de zate y Ainhoa Vicente.

Eibar: Nerea Abances y Sheila
Elorza.

Erreala: Leire Baños, Ane
Etxezarreta y Itxaso Uriarte.

Deportivo de La Coruña: Ai -
nize Barea ‘Peke’.

Real Madrid: Maite Oroz.
Arazo burokratikoen ondorioz

Nigeriako selekzioa ezin izan zen
etorri ‘Basque Country In ter -
national Women’s Cup’ honetara,
lau talderen arteko lehia izateko
asmoa zen arren.

Emakumezkoen Euskal
Selekzioak hiru urte baino
gehiago zeramatzan lehiatu
gabe, eta Argentina eta
Venezuela gainditu zituen
Zubietan jokatutako
txapelketa batean.

David Novo

aurka jokatu zuenetik, entrena -
tzaileak hautatzaile gisa egin zuen
debutean. 

Lehen norgehiagokan, ar gen -
tinarrek Venezuela gainditu zuen,
buruz sartutako golari esker (1-0),
eta txapelketako lehen hiru pun -
tuak eskuratu zituzten. Bigarren
partidan gure selekzioak mendean
hartu zuen Argentinakoa Yulema
Corresen golari esker, emozio
guztia azken partidarako utziz.
Neurketa erabakigarrian hainbat
aukera izan zituzten bi taldeek,
baina 45 minutuetan ez zuten
golik sartu. Berdinketa, ordea,
Euskal Selekzioaren mesederako
izan zen, txapelketa irabazi
baitzuen 4 punturekin, Argen -
tinako konbinatuak 3 puntu bai -
tzituen eta Venezuelakoak baka -
rra.

“Ez nuen zalantzarik maila ona
izango genuela, Lehen Mailako
jendea dugu eta hasieratik erakutsi
dugu hala garela. Argentinaren
aurka partida bikaina egin dugu.
Agian bigarren partidan, aldaketen

Euskal selekzioaren plantilla

Agintariak, Txapelketaren aurkezpenean
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GERNIKA, REAL SOCIEDAD C ETA
SESTAO RIVER TALDEAK IGO DIRA,
EZUSTEKOAK EGON DIREN KANPAINAN

Gernika (Aitor Gandia -
ga jokalariaren herio -
tzaren tragediari aurre

eginez), Real Sociedad C (2021
paregabea osatuz) eta Sestao
River (pisu bat gainetik kenduz),
izan dira Bigarren RFEFera (ga -
rai bateko 2. B mailara) jauzi
egin duten hiru euskal taldeak.
Gernikarrak buru izan dira
txapelketan eta Real C-rekin ba -
tera igo dira, fase erregularreko
lehen bi sailkatuak direlako;
aldiz, Ezkerraldekoek Anaitasuna
(1-0) eta Urduliz (2-0) gaindu be -
har izan dituzte play offean.
Pasaiak, Deustuk eta Gasteizek
ere igotzeko kanporaketak jokatu
zituzten.

Espainiako Futbol Federa -
zioak egin zuen kategoria nazio -
nalen berregituraketaren ondo -
rioz, denboraldi batean Territorial
mailara sei talde ez jaisteko bo -
rroka handia egin behar izan zen.
30 jardunaldiren ondoren, azken
sei postuetan talde hauek zeuden
ordena honetan: Santurtzi, Bal -
maseda, Somorrostro, Sodupe,
Ariznabarra eta Urgatzi. Aldiz,
Amurrio (Arabako txapelduna),
Beti Gazte (Gipuzkoako ordez -
karia) eta Uritarrak (Bizkaikoa)
Hirugarren mailan izango dira
datorren denboraldian. 

Gernikak eta Real Sociedad
C-k 2. REFEra egin zuten
jauzi, liga erregularrean
zuzeneko bi igoera postuak
eskuratuta. River, aldiz, play
off-a irabazi duelako igo da.

David Novo

Sestao River

Real Sociedad C

Gernika
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Dibisio nazionalak berre -
gituratu ondoren (orain
1., 2. eta 3. RFEF izan -

EUSKAL TALDEEN 
BANAKETA, RFEF 1., 2. 
ETA 3. KATEGORIETAN

Athletic eta Irungo Real Union.
Bigarrengoan: Arenas, Gernika,
Sestao River eta Real Sociedad C.
Hirugarrengoan: Anaitasuna,
Amurrio, Aurrera de Ondarroa,
Barakaldo, Basconia, Beasain, Be -
ti Gazte, Cultural de Durango, De -
portivo Alaves B, Deusto, Lagun
Onak, Leioa, Pasaia, Portugalete,
Santutxu, San Ignacio, Tolosa,
Urduliz, Uritarra eta Vitoria.

go dira), hauek dira horietako ba -
koitzean parte hartzen duten eus -
kal taldeak. Lehenengoan: Bilbao
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ERREALA, TXAPELDUNEN LIGATIK GERTU; 
SD EIBAR, MAILARI EUSTEA LORTUTA 
ETA ATHLETICEK URTE GRISA IZAN DU

Denboraldi amaierara
iristean, balantzea egin
behar da, eta, ñabardu -

rak ñabardura, gure hiru ordez -
kariek badute arrazoirik alde onak
nabarmentzeko eta txarrak azpi -
marratzeko, zuzentzeko.

Errealak goraipatzeko moduko
mailari eutsi zion, eta azken jar -
dunaldietara arte Champions Lea -
gue-a jokatzeko aukera ematen
duen hirugarren postua lortzeko
borrokan ibili zen. Natalia Arro -
yok zuzentzen duen taldea oso
erregularra izan zen bere errendi -
menduan, baina azkenean hiru
talde indartsuenen aurrean amore
eman zuen kanpaina honetan: Bar -
tzelona, Real Madril eta Levante.
Penagarria izan zen txuri-urdinen -
tzat Kopako final-laurdenetan
erortzea, apirilean. Atletico Madril
nagusitu zen gutxigatik.

Athleticek puntu gehiago be -
harko ditu denboraldi berriari be -
gira. Aulkian erreleboa hartu on -
doren, Iraia Iturregirenei kosta
egin zitzaien jaitsieratik behin
betiko ihes egitea. Lau garaipen
jarraian lortu zituzten, baina
ondoren zuloan sartu eta erreakzio
ona bertan behera geratu zen.

Eibarrentzat mailari eustea
iraupen luzeko lasterketa izan zen.
Iker Dorronsororen neskek sufritu
egin dute, baina azken-aurreko
jardunaldian garaipena lortu zuten
Logroñon (1-2).

Donostiarrek, armaginek eta
bilbotarrek alderdi positiboak
hartu behar dituzte aintzat
pandemiak markatutako
denboraldi gogor honetan,
eragina izan baitu Ligan.

Txemi García

De n b o r a l d i
honek utzi

digun albiste han -
dienetako bat Alaves
Gloriosa emakumez -
koen futbol nazio -
naleko maila gorenera
igotzea izan da. Mikel
Crespok zuzentzen
duen taldea Ipar B
Multzoko liderra izan
zen, eta ondoren mai -
laz igotzea lortu zuen.

Gasteiztarrek bigarren fasean partidarik galdu ez zuen Osasunaren
presioari eusten jakin zioten. Arrakasta handia Ibaiako klubarentzat,
emakumeen taldean egindako ahalegina eta lana saritu baita. Orain
lanean hasi behar da hurrengo kanpainan lehiatzeko. Maila berean
Athletic Bk kanpaina irregularragoa izan zuen. Roberto Pampinen
neskak igoera borrokatzeko hiru puntura geratu ziren. Ipar D
Multzoan lehiatu behar izan zuten, mailari eusteko eta maila bikaina
erakutsi zuten.

DEPORTIVO ALAVESEK LEHEN MAILARA
IGOTZEA LORTU DU, ETA ATHLETIC 
CLUB BK, 2. MAILAN MANTENTZEA

Deportivo Alaves

Athletic Club B



Ez da euskal ordezkari
berririk egongo Espai -
niako Zilarrezko Mai -

lan, Pradejon taldea gailendu bai -
tzen gora igotzeko taldean Errea -

LEHEN MAILA NAZIONALEAN
REAL SOCIEDAD B-K EZ DU
IGOTZERIK LORTU
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Zubietako taldeak lider
bukatu du lehen fasea,
atzetik Añorga eta 
Bizkerre zituela, baina
igoerako multzoan atzean
geratu ziren.

Txemi García

la B, Añorga eta Bizkerre ere tal -
de horretan zeuden arren. Errio -
xarrak menderaezinak izan ziren
eta Osasuna Bri irabazi zioten.
Txur iurdinek hirugarren amaitu
zuten, buru izatetik urrun, Rezo -
larenek eta Getxokoek, berriz, ez
zuten erregulartasunik izan
emaitzetan. 

Bestalde, albiste ona irauteko
lehian ari zirenen taldetik etorri
zen: San Inazio, Aurrera Vitoria,
Oiartzun, Tolosa eta Arratia. Tau -
lan hamaika aurkarirekin eta
jaitsierako sei plazarekin, borro -
ka gogorra izan zen. Sani puntu-
tartearekin iritsi zen eta lider izan
zen amaierara arte. 

Aurrera eta Oiartzun ere ezus -
tekorik gabe igaro ziren eta to -
losarrek eta Igorrekoek sufritu
egin zuten. Nabarmentzekoa da
Urbietaren taldeak lortu zuen
garaipena. 9 punturekin iritsi zen
eta 35ekin amaitu zuen, Bera -
zubikoak adinarekin.

Athletic Club C-k irabazi
zuen Eibar Bren aurka
Euskal Ligako txapel -

dun izateko norgehiagoka. Biek
zazpi garaipen eta berdinketa bat
lortu zituzten, igoera fasean, beraz,
lehen fasean, lehen multzoan, zuri-

ATHLETIC CLUB C-EK SD EIBAR B
GAINDITU DU ETA EUSKAL LIGA
ETA IGOERA LORTU DITU

Borroka ikaragarria filialen
artean, Euskal Liga
konkistatzeko. Beste hauek
mailaz jaitsi dira: Hernani,
Oiartzun B, Sestao River 
eta Barakaldo.

Txemi García

gorriek lortu zuten puntu bateko
abantaila erabakigarria izan zen.
Anaitasuna urrun geratu zen, bi -
garren multzoko liderra izan
arren, baina ezin izan zion errit -
moari eutsi. Urte ona egin zuten,
baina faboritoengandik urrun:
Bizkerre B, Zarautz, Leioako B,
Elorrio eta Betiko Neskak. Be -
deratzi talderen jaitsiera faseko
lehia ere interesgarria izan zen.
Ba rakaldo eta Sestao River laster
geratu ziren aparte. Oraindik bi
plaza erabakitzeke zeuden Erre -
gionalera itzultzeko. Borroka go -
gorra izan zen. Deportivo Ala ves
B (33) liderraren eta Oiartzun B
(27), jaitsi zen zazpigarren tal -
dearen, arteko aldea sei puntukoa
izan zen. Hernanik (29) maila gal -
du zuen Lakuaren puntu berdin -
ekin. Euskal Ligan jarraituko
dute: Aurrera Vitoria B (30),
Goierri Gorri (32) eta Pauldarrak
(32) taldeek. Hurrengo denboral -
dian Euskal Ligan lehiatuko dira:
Añorga B, Basauriko Kimuak eta
San Martín & Hauskaitz Kirol.

San Ignacio-Añorga

Elorrio-Athletic Club C
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ATHLETIC CLUBEK GAZTEEN OHOREZKO
LIGA IRABAZI DU ETA TXAPELDUNEN
KOPAN PARTE HARTUKO DU

Ohorezko Maila 2020-21
denboraldian Athletic
Clubek lehen postuan

bukatu du; txapelduna izan da.
Lezamako futbolariek denboraldi
amaiera zirraragarrian erabaki
zuten titulua Osasunaren aurka.
Sailkapeneko lehen postuetan
Lehen Mailako taldeak geratu
ziren, Alaves eta Eibar zuri-
gorrien eta nafarren atzetik geratu
bai tziren.

Bilbotarrek, Imanol De la
Sotak zuzenduta, Txapeldunen
Kopan parte hartzeko aukera izan
dute estatu mailan eta talde
onenen aurka jokatzekoa ere bai;
Le zamakoek Malagaren aurka
jokatu zuten. Euskaldunek 2-0
galdu zuten joaneko partidan eta
itzulikoan 3-3 berdindu zuten,
ondorioz, lehiatik kanpo geratu
ziren.

Gainerako sailkapenei begira -
tuta, aurten Gazteen Ohorezko
euskal taldeei nola joan zaien ikus
dezakegu. Deportivo Alaves,
Eibar, Erreala, Danok Bat, Arenas
eta Antiguoko taldeek goreneko
mai lan jarraituko dute datorren
denboraldian. 

Bestalde, Leioak, Santutxuk
eta Aurrera Vitoriak ez dute hain -
bes teko zortea izan eta maila na -
zio nalera jaitsi dira.

Futbol munduari bete-betean
erasan dio covidaren
pandemiak, batez ere
erregional eta eskola mailan,
baina liga autonomikoek
aurrera egin dute.

Raúl A. Collantes

Gazteen Liga
Nazionalean
ere Leza -

man da txapelduna.
Athletic Club Bk, Jon
Solaunen gidari tza -
pean, sailkapeneko
lehen postuan amaitu
zuen txapelketa Getxo,
Erreala B eta To -
losaren aurretik. Filia -
lek ezin dutenez mailaz
igo euren taldeak
Ohorekoan daudelako,
igoera lortu dutenak

Getxo eta Tolosa dira.
Pandemiaren ondorioz, kategoria horretan ere aldaketak egin

behar izan ziren lehiaketaren formatuan. Liga hasteko, taldeak bi
multzotan banatu ziren. Horietako bakoitzeko lehen sailkatuak
bigarren fasera pasa ziren, gora igotzeko ligaxkara. Gainontzekoak,
beste ligaxka batera pasa ziren mailari eusteko lehiatzera; ligaxka
honetako taldeak jaitsi dira mailaz. Santutxu B, bere lehen taldea
Ohorezkotik jaitsi delako joan da behera, eta Gazteen Euskal Ligara
helduko diren beste taldeak Deustu, Cultural eta Amorebieta dira.

FILIAL ZURI-GORRIAK ERE GAZTEEN
LIGA NAZIONALA IRABAZI DU 
ETA GETXO ETA TOLOSA IGO DIRA

Athletic Club

Athletic Club B
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SD EIBAR TALDEAREN FILIALA,
GAZTEEN KATEGORIAN, ETA
ATHLETIC CLUB, KADETEETAN,
EUSKAL LIGETAKO TXAPELDUNAK

Eibar B, Galdakao eta Arrupe
gazteen taldeak mailaz igo dira
eta Liga Nazionalean jokatuko
dute. Covidek markatutako
kanpaina honetan, ez zen
talderik mailaz jaitsi.

Raúl A. Collantes

Eibar B taldeak titulu
au tonomikoa eskuratu
zuen gazteen mailan,

final handian, Danok Bat C-ri
partida bikoitzera irabazita.
Finalerdietan armaginek Galda -
kao kanporatu zuten, eta bilbo -
tarrek, berriz, Arrupe.

Kadeteen mailan, berriz,
Athletic Clubek irabazi zuen

final handian, Antiguokori par -
ti da bikoitzera irabazita. Final -
erdietan, zuri-gorriek Leioa
kan poratu zuten. Donos tiarrek,
bes talde, Reala mendean hartu,
eta lehia erabakigarrian sartu
ziren. Osasun-pandemiaren on -
dorioz, denboraldi honetan Liga
erregularra jokatu zen, itzuli
bakarrera, sailkapeneko behin
betiko postuak zein guru -
tzaketatik eratorriko ziren
zehaz teko. 

Gazteen mailan, Eibar B,
Gal dakao eta Arrupe dira maila
nazionalera igo diren hiru tal -
deak. Euskadiko Futbol Fe -
derakundeak erabaki zuen kan -
paina hau oso berezia izan
denez ez zela talderik mailaz
jaitsiko.

SD Eibar B

Athletic Club



Otxartabe

Koparen hurrengo edizioa joka -
tuko dute. 

Bestalde, Zierbenak Bigarren
B Mailan jarraituko du, eta Las -
korainek, Gora Bilbaok eta Ku -
kuyagak ezin izan dute maila
horretan jarraitu. 

Pandemiak markatutako
denboraldi zail honetan, taldeak
bi multzotan banatuta zeudela,
hiru euskal taldeak txapelketaren
bigarren zatian sartu ziren sal -
batzeko borrokan eta, azken jar -
dun aldietara arte Bigarren B
Mailan jarraitzeko borrokatu
arren, ezin izan zuten lortu.

2 B: OTXARTABEK PLAY OFFA
GALDU DU MALLORCAN ETA
LASKORAIN, GORA ETA
KUKUYAGA JAITSI EGIN DIRA
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Otxartabek igoeraren
ametsari agur esan
zion Mallorcan joka -

tutako play offeko lehen kan -
poraketan. 

Bilboko taldeak ezin izan
zuen ETB Calvia indartsua gain -
ditu eta Bigarren Mailara igo -

Bilboko taldeak play off-a
jokatu zuen Mallorcan,
baina ezin izan zuen
Calvia gainditu eta hor
amaitu da mailaz igotzeko
ametsa.

Carlos Zárate

GORA BILBAO
FEMENINOAK
DENBORALDI
BIKAINA EGIN DU

Viuda de Sainz Gora
Bilbao taldeak on -

gi osatu du Bigarren Mai -
lan egin duen lehen den -
boraldia. Iragan ur ta -
rriletik mailari eustea
lortuta zuen eta igoera
fasea jokatuta, Bilboko
taldeak aurreikuspenak
bete ditu, eskarmentu han -
dirik gabeko talde gaz -
tearekin. Hala ere, hel -
burua lortu dute, nagu -
sitasun handiz.

Mahastiak Bastida tal -
deak Hirugarren

Mai lan egindako denboraldi
bikainari esker, Bigarren B
Mailara jauzi egin du, igoera
play offean Union Castreña
mendean hartuta. Taldeak 6B
multzoko liga irabazi zuen eta
bateratzearen ondoren le -
henengoa izatea ere lortu zuen. Scorpio, Santurtzi eta Batzarre jaitsi
ziren. Euskal Ligan, bitartean, Mondrate izan zen Ligako txapelduna
eta Jarrilleros hirugarren mailara igo zen. Sestao eta Uxoa mailaz
jaitsi ziren.

MAHASTIAK LABASTIDA 
HIRUGARREN MAILAKO 
TXAPELDUNA DA ETA 
MONDRATE EUSKAL LIGAKOA

Mahastiak

tzeko fi naletik kanpo geratu zen.
Bil botarrek bigarren play off-a
jo katu dute jarraian eta Errege
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LAUBURU IBARRA, LIGAKO TXAPELDUNA
GAZTEEN OHOREZKO MAILAN

Lauburu Ibarra Ligako
txapelduna izan zen
Ohorezko Mailan. Ai -

tor Arevaloren taldeak gazteen
Espainiako txapelketa ere
jokatu zuen. 2016/17 denbo -
raldia izan zen Lauburuk txa -
pelketan Ligako txapeldun be -
zala parte hartu zuen azkena eta
pandemiak markatutako kan -
paina zail honetan gesta erre -
pikatzea lortu zuen. Ibarrakoak
lehen postuan zeudenez, Galdar
talde kanariarraren aurka jokatu
zuten Belabietan (5-1) aurreko
fasea. 

Ondoren, taldea Madrilera
joan zen Valladolid Tiernoren
aurkako final-laurdenak jo -
katzeko. Esperientzia ahaz -
tezina izan zen ibarratarrentzat,
2-5 galdu arren. Azkenean, AE
Bellsportek irabazi zuen txapel -
keta, baina Lauburu Ibarrako
jokalariek eskarmentu handia
lortu zuten, eta jokalari gisa au -
rrera egiten jarraitu ahal izango
dute.

Aitor Arevalok zuzentzen
duen taldeak denboraldi
bikaina egin du, Ligako
titulua lortu du eta Estatuko
txapelketaren aurreko 
fasea jokatu ere bai.

Carlos Zárate

Ibarra

KUKUYAGA GAZTE
MAILARA IGO DA

Kukuyaga gazteak
Ohorezko Mailan

arituko dira datorren den -
boraldian. Etxebarriko tal -
dea oso sendoa izan da eta
gazteen mailan jokatuko
du.



EUSKAL ARBITRAJEA, AMERIKA KOPAN
RICARDO DE BURGOSEKIN ETA
EUROKOPAN ROBERTO DÍAZEKIN
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Etxeko txapelketetan
(Liga eta Kopa) ohiko
moduan parte hartzeaz

gain, Ricardo de Burgos Ben -
goetxea epailearen eta Roberto
Díaz Pérez del Palomar epaile
laguntzailearen 2020/21 denbo -
raldian nazioarteko partidak izan
dira, hala Championseko nola
Europa Leagueko eta selekzioen
partidak. Baina euskal arbi -
trajeko bi ordezkari horiei
ekainean iritsi zitzaien denbo -
raldiko erronka nagusia, biek ala
biek kontinente zaharreko eta
berriko selekzioen bi txapelketa
nagusietan parte hartu zutenean.
Alde batetik, De Burgos Ben goe -
txea Amerika Kopako VARean
izan zen, putzuaren beste aldean.
Euskal epailea nazioartean aritu
da 2018tik, Lehen Mailan debuta
egin eta hiru urtera. Bestalde,
Díaz Pérez del Palomar Euro -

kopan izan zen, laguntzaile mo -
duan, Mateu La Hozen arbitro-
taldean. Robertok palmares
zabala du FIFAko eskarapelan,
Europako hainbat finalekin, joko
olinpikoekin eta hainbat katego -

riatako mun dialekin. 
Bestalde, Olatz Rivera Olme -

do izendatu dute nazioarteko
epaile, eta Iker De Francisco
Grijalba FIFAko epaile lagun -
tzaile.

Euskadiko Fe de -
razioaren kon -
p r o  m i s o a r i

jarraituz, Javier Landeta
buru duen erakundeak
hainbat kirol-material
eman zion Kirola eta
Garapena GKEari. Go -
bernuz kanpoko erakunde
horrek, kirola sustatzeaz
gain, hainbat herrialde he -
goamerikarretan -Peru, Bolivia eta Ekuador, besteak beste- balioetan
trebatzen eta garatzen laguntzen du. Duela bi urte, Epaileen Euskal
Batzordeak arropak eta oinetakoak eman zizkion erakunde horri.

FEDERAKUNDEAK KIROL-
MATERIALA EMAN DIO GKE BATI

EFF-K AUTOBUSA
ESTREINATU DU

Euskadiko Futbol Fe -
de rakundeak eta Go -

co Tour konpainiak akor dio
batera heldu dira. Akordio
horri esker federazioak bere
lehen autobusa dauka, ema -
kumezkoen Euskal Selek -
zioak estreinatu egin zuena
Basque Country Internatio -
nal Women’s Cup-an.
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