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NORMALTASUNA
BERRESKURATUZ

Joan den ekainaren 30ean amaitu zen 2021-2022 den -
boraldia. Normaltasun erlatibora itzuli garen denboraldia
izan da. Denboraldi honetan ikusleak berreskuratu

ditugu gure zelaietan, behin betiko, espero dugu, ikusleak
direlako klubek, entrenatzaileek, epaileek eta jokalariek egiten
duten lanaren helburu nagusia.

Lerro hauetatik zorionak eman nahi dizkiet guztiei egindako
lanarengatik. Asteburu bakoitzean Euskadin 1.800 norgehiagoka
inguru jokatzea arrakasta handia da. Entrenatzaileen, jokalarien,
epaileen eta kluben lan koordinatuak ahalbidetzen du errealitate
hori. Eskerrik asko guztioi!

Errealitate horren aurrean, eta zuen maila berean egon ahal
izateko, Federazioak eskaintzen dizuegun arretaren eta zer -
bitzuaren etengabeko hobekuntzan lan egiteko helburua eta be -
tebeharra du, bai administrazio-mailan, bai kirol-arloan, gure se -
lekzioek Federazioaren egunerokoan duten garrantziarengatik eta
gure lehiaketei balio handiagoa eman nahi diegulako.

Gure helburua Euskadiko Futbolaren zerbitzu-enpresa izatea
da, arazoak konpontzen lagunduko duen eta konponbideak
aurkitu eta bideratuko dituen baliabide propioa. Bai adminis -
trazio-mailan, bai kirol-arloan, hobekuntza horretan aurrera egin
nahi dugu, eta, horretarako, zuen lankidetza eta kritikak ere
behar ditugu, egoki iruditzen zaizuenean, hori guztia 2020an
hasitako Plan Estrategikoa garatzen eta ezartzen jarraitzeko hel -
buru nagusiaren barruan.

Eskerrak eman nahi dizkiet Federazioko langileei, laguntzaile
guztiei eta enpresa babesleei, eta Zuzendaritza Batzordeko
kideei. Horien arteko gehienak lurralde-federazioetako zuzen -
daritza-batzordeetan dituzten ardurak gehitzen dizkie federa -
zioan egiten duten lanari, ahalegin bikoitza eginez, eta hori
bereziki nabarmendu beharrekoa da. Eskerrik asko!

Azkenik, Euskadiko futbolaren osasun ona azpimarratu nahi
dut. Joan den denboraldiko gure icebergaren punta-puntan,
Realaren emakumezkoen Txapeldunen Ligarako sailkapena
nabarmendu behar dut, Euskadiko Futbolaren arrakasta
ukaezina. Berriz ere klub guztiak eta gainerako estamentuak
zoriondu nahi ditut, euren aurreikuspenak bete dituztenak, batez
ere.

Euskal Selekzioari dagokionez, bai emakumezkoetan bai gi -
zonezkoetan, ahalik eta selekzio onenen aurkako nor gehiagokak
jokatzeko lanean jarraitzen dugula azpimarratu nahi dut. Da -
tozen hilabeteetan albiste onak ematea espero dugu. Gero eta
zailagoa da datak aurkitzea, baina ziur nago lortuko dugula.

Zorionak eta Eskerrik asko!

Javier Landeta. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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4  ≠BATZORDE OROKORRA

Batzar Nagusia egin zen, Javier
Landeta buru zela.

Batzarrean aho batez onartu
ziren balantzea, emaitzen kontua
eta aurreko ekitaldiko aurre -
kontuaren likidazioa eta 2022ko
ekitaldirako aurrekontua. 2022/
23 denboraldiko lehiaketa-plana
aurkeztu zen. Ondoren, Ezohiko
Batzar Orokorra egin zen, eta
bertan onartu ziren Euskadiko

Futbol Federazioaren estatutuen
aldaketa, Araudi Orokorra, Di -
ziplina Araudia eta sexu-ja -
zarpen eta sexu-abusu eta sexu-
arrazoiengatiko ekintzen aur -
kako prebentzio- eta zeha pen-
arau dia. Batzarra amaitze ko,
RFEF 3. Mailako eta Gazte Mai -
lako txapeldunaren garaiku rrak
eman zizkioten Deportivo Ala -
vesi.

Durangoko Landako El -
kartegia izan zen
oraingoan agertokia.

Ekainaren 30ean, osteguna zela,
Euskadiko Futbol Federazioaren

Euskal Batzar Nagusia
aurrez aurre egin zen 
berriro Durangon, bi urte
geroago.

BATZAR NAGUSIAK 
2022/2023 LEHIAKETA 
PLANA AURKEZTU DU



5  ≠LEHEN MAILA

Alavesek marka hautsiz
ekin zion 2021/2022
denboraldiari, elitean

ondoz ondo emandako denboral -
dien kopuruari dagokionez, baina

BERE AHALMEN ESKASAREN
ONDORIOZ, DEPORTIVO
ALAVES JAITSI DA

Sei. Hori da Lehen 
Mailan Alavesek errekor
gisa duen denboraldien
kopurua, denboraldi
honetan behera egin 
baitu.

David Novo

(zeinak salbazio-eremua marka tzen
zuen); baina txapelketako bi garren
zatian okerrera egin zuen, 15 puntu
gehiago baizik ez baitzi tuen es -
kuratu hurrengo 19 partidetan.

ALFERRIKAKO 
BI TXANDA
BABAZORROEN
AULKIAN

Javier Callejak 18. jar -
dunaldira arte zu zen -

du zuen Alaves 1, or duan
kargutik kendu bai tzuten.
Jose Luis Mendili barren al -
de egin zen or duan, eta ho -
rrek garaipen bakarra lortu
12 parti datan, apirilean
kargua utzi eta Julio Ve laz -
quezek txanda hartu bai no
lehen. Hiru teknikari izan
arren, gasteiztarrek ezin izan
dute jaitsiera saihestu. 

Lehen Mailako azken postuan itxi
du, Mendizorrotzatik kanpo 9 pun -
tu baizik lortu ez dituela. Arabako
taldeak 16 punturekin bukatu zuen
lehen itzulia, Elxekin berdinduta

Luis Garcia, babazorroen teknikari berria 2022/23 denboraldian
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IZAN ATHLETIC-EKO
JON URIARTE,
BILBOKO KLUBAREN
PRESIDENTE BERRIA

Jon Uriartek, Izan Athle -
tic hautagaitzako bu ruak,

nagusitasunez irabazi zituen
ekainaren 24an egin dako
hauteskundeak, eta Bil boko
klubaren presidente be rria
izango da, Enpresaburu gaz -
teak (44 urte) botoen % 46
baino gehiago lortu zituen,
Iñaki Arechabaleta eta Ricar -
do Barkalaren aurretik. Tek -
nikari berriarekin iritsi da
Ibai ganera: Ernesto Valver -
derekin.

dez Euro para itzultzeko aukera
ematen duen postutik lau pun -
tura. Mar celino García Toralen
mutilek ez dute behar den erre -
gulartasuna eduki gorabeheraz

Athletic Errege Kopako
finalerdietara iritsi
zen, eta zortzigarren

pos tuan amaitu zuen liga txa -
pelketa, Conference League bi -

ATHLETIC CLUBEK GALDU EGIN
DU KOPAKO FINALERDIETAN ETA
EZ DU EUROPAN PARTE HARTUKO

Zuri-gorriek prest zuten
Europan jokatzeko txartela,
baina bidaiak itxaron egin
beharko du. Gainera, gertu
eduki zuten beste final bat
jokatzeko aukera.

D. Novo

betetako kan painan. Bilboko
taldea iri tsi/ezin iritsi ibili da Eu -
ro pako postuekin, eta borrokan
sartzeko aukera izan duenean
alferrik galdu du.

Jon Uriarte, Athletic Clubeko presidente berria
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Realak 22/23 abonamen -
dua atera du dagoeneko
Kontinente Zaharretik

bidaiatzeko. Donostiarrek ziurtatu
dute hirugarren denboraldiz ja -

REALAK EUROPAN
ERREPIKATU DU HIRUGARREN
ALDIZ JARRAIAN

Donostiako taldea Ligako
liderra izan zen urrian, gero
beheraldi bat izan zuen eta
azkenean helburua bete du
hainbat zailtasun gainditu
ondoren.

D. N. R.

deak jaurtiketa baten moduan ekin
zion etxeko txapel ke tari, nahiz eta
lehen jardunal dian Camp Noun
galdu, eta, urriaren 28an, Vigon
irabazi ondoren, lider jarri zen
Real Ma drilekin batera. Baina
ondoren lau porrot izan zituen
jarraian, eta 14 eta 23 jardunaldien
artean bede ratzi partidetatik baka -
rra irabazi zuen. Hori bai, geroxe -
ago Realak hegaldia altxatu, eta
Europako txartela atera zuen, Liga
seigarren postuan amaitu zuenean. 

Europa League-n donostiarrek
bigarren postuan gainditu zuten
multzoen fasea, Monako, PSV eta
Sturm Graz taldeekin parekatuta,
baina Leipzigen aurka galdu zuten
final-hamaseirenetan, 5-3 goleko
aldeagatik. Alemaniarrak txapel -
ketako finalerdietara iritsi ziren. 

Errege Kopan final laurdenak
izan ziren topea txuri-urdinentzat,
gerora txapelketa irabaziko zuen
Betisen aurka belauniko jarri on -
doren.

rraian Europa League-ra joango di -
rela, gorabehera ugari izan dituen
baina azken finean arrakastatsua
izan denboraldi batean. Imanol
Alguacilek entrenatzen duen tal -
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SMARTBANK, 
LIGAKO TALDERIK
ONENA ETXEAN

Eibar izan da puntu
gehien lortu dituen

etxeko taldea (63 puntutik
47), eta laugarrena izan da
etxetik kanpoko sailkape -
nean. Zuzenean igo diren
bi taldeek txapelketako
faseren batean gainditu
dute. Almeriak 6 puntu
gehiago atera zituen lehen
itzulian eta Valladolidek
beste garaipen bat lortu
zuen erdiko puntua igaro
ondoren.

txapelketaren amaieran, maila-
jauzia jokatu behar izan zuen Gi -
ronaren aurka izandako play off
batean. Tama lez, armaginak igo -
era lortzeko lasterketatik kan -

Desengainu handia
hartu zuen Eibarrek,
Ligako azken jardu -

naldian be re esku baitzegoen
Lehen Mailara igotzea, baina,

SD EIBARREK BI AUKERA
GALDU DITU ELITERA
ITZULTZEKO

Eibarrek lider bezala ekin
zion azken jardunaldiari,
baina 90 minutu geroago
igoera zuzenetik kanpo
zegoen. Kontuak ez ziren
hobe atera igoera-fasean.

David Novo

poratu zituzten, Kataluniako tal -
dearen aurka jokatutako itzu -
lerako partidaren luzapenean,
lehian luzapena ezinbestez jokatu
behar zirenean.
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Kostata ekin zioten, bai -
na Amorebietak eta Re -
al Sociedad Bk erreak -

zionatu egin zuten bigarren
itzulian, eta salbazioa lortzeko
zorian egon ziren, kosta ahala
kosta aritu ondoren. 

Urdinek 24 puntu lortu zituzten
txapelketako bigarren zatian

AMOREBIETA ETA SANSE
MAILARI EUSTEKO 
ATARIAN GERATU DIRA

Bizkaitarrak eta gipuzkoarrak
RFEF Lehen Mailara jaitsi
dira, SmartBank Ligako
txapelketako bigarren itzulian
salbazioko zenbakiak lortu
arren.

D. Novo

naldietan. berriz, 19 puntu besterik
ez. Bigarren talde txuri-urdina,
bitartean, sailkatze-egoera iraul -
tzeko gertu egon zen, erdialdera
23 punturekin iritsi ondoren,
txapelketako lehen zatian 17 puntu
baizik lortu ez bazituen ere. Az -
kenean, euskal taldeek ez zuten
jaitsiera saihestea lortu, baina ilu -
sioa piztu zieten zaleei.

Urritxeko taldeak entrenatzailea
aldatu zuen amaierarako hamabi
partida falta zirenean. Ordura
arteko bigarren teknikariak, Haritz
Mujikak, hartu zuen talde zorno -
tzarraren gidaritza, Iñigo Velez de
Mendizabal ordezkatuz. Bizkaita -
rrek harekin lortua zuten lehen al -
diz futbol profesionalera jauzi
egitea ehun urteko historian. Bes -
talde, Realak Xabi Alonsoren al -
deko apustuari eutsi zion. Azken
hiru urteetan bigarren talde txuri-
urdinaren buru izan ondoren, utzi
egingo du Donostiako diziplina.
Denbora horretan hainbat jokalari
gaztek egin dute debuta Lehen
Mailan. Beñat Turrientes, Jon
Karrikaburu eta Jon Pacheco dira
azkenetako batzuk. 

(SmartBank Ligako bost taldek
baino gehiago); lehen 21 jardu -
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katzeko. Askoz gogorragoa izan da
kanpaina Bilbao Athleticen kume -
entzat. Txapelketaren lehen zatiko
zenbaki txarrak ikusita (17 puntu
19 jardunaldiren ostean), aulkian
txanda bat bilatu behar izan zuten.
Imanol de la Sota joan, eta Patxi
Salinas iritsi zen Basco niatik. Bide
batez, gazte adinean zeuden zen -
bait jokalari promozi o natu zituen,
eta horiek beste itxura bat eman
zioten talde bilbotarrari bigarren
itzulian, 28 puntu lortu baitzituen.
Bigarren talde zuri-go rriak astebete
lehenago lortu zuen mailan irautea,
Extremadu raren kanporaketak
markatutako txapelketan. 

beti ere igoera-fasean lehia tzeko
hautagaien arrastoan. Aitor Zu -
laikak entrenatu duen taldeak le hen
eta bigarren itzulietan emaitza onak
lortu ditu (30 bi kasuetan). Horrela,
garaipen bakarra falta izan zaio
Galizian play offa jokatzeko sail -

DENBORALDIA REAL UNION
ETA BILBAO ATHLETICENTZAT
RFEF LEHEN MAILAN

Ez zaio batere gaizki joan
Real Unioni RFEF Lehen
Mailan izandako de -

butean. Denboraldi honetan bertan
sortu berria den kategoria bat da,
eta jauzi kualitatibo bat ekarri du
kirol-arloan desagertutako Bigarren
B Mailarekin alderatuta. Exijentzia
handiagoa izan da denboraldi ho -
netan eta, hala eta guztiz ere, irun -
darrek kanpaina lasaia izan dute,

Real Unionek play
offetako aldekoekin
harremana 
izan zuen, eta Bilbao
Athleticek sufritu zuen
mailaz ez jaisteko.

D. N. R.
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SESTAOK, REAL SOCIEDAD C-K ETA
ARENASEK EUSKAL POTENTZIALA ERAKUTSI
DUTE IGOERA-FASEA JOKATZEAN

Sari potoloa Osasuna Pro -
mesasentzat izan zen, liga
erregularreko multzoko

txapeldun gisa igoera zuzena lortu
baitzuen. Sestao River, Real Socie -
dad C eta Arenas, RFEF Bigarren
Mailako lau euskal ordezkarietatik
hiru, Alacanten maiatzeko bi aste -
burutan izan zen igoera-faserako
sailkatu ziren. Inork ez zuen lortu
pastelari ginga jartzea, Estatuko
futboleko hirugarren mailara jauzi
eginez, baina gure futbolaren
potentzial handia erakutsi zuten. 

Talde berde-beltzak play offeko
lehen kanporaketa gainditu zuen,
Lleidarekin golik gabe berdinduta.
Las Llanasekoek finalerako txar -
tela lortu zuten, luzapena jokatu
ondoren, ligako azken sailkapena
hobea zutelako. Baina Aitor Ca -
lleren mutilek igotzeko partida era -
bakigarrian galdu zuten, Elden -
seren aurkako partida (0-1), Ala -

Sestao River -azken
jardunaldira arte igoera
zuzenerako hautagai izan zena-,
Real C eta Arenas sailkatu
ziren RFEF Lehen Mailara
igotzeko play offa 
jokatzeko.

David Novo

zelaian eta zaleen aurrean jokatuz. 
Gernikari azken unean egin

zion ihes Valentziara bidaiatu ahal
izateko aukera -horrela, igoera
lortzeko euskal taldeen pokerra
osatuko baitzuen-. Foru-hiribil -
dukoek denboraldi ona egin zuten
-tarteka egoera larrian jarri zuten
Eibar Urbietan, Errege Kopan-,
baina azken zazpi jardunaldietan
garaipen bakarra lortu zuten, eta
horrek itzali zuen bigarren igoera
jarraian lortzeko itxaropenaren
garra.

canteko taldearen zelaian eta 103.
minutuan gol bat hartuta. Hain
zuzen ere, Nuevo Pepico Amateko
jokalariek utzi zuten bide baz te -
rrean Real Sociedad C finaler di -
etan (0-1). 

Antzekoa izan zen Arenas tal -
dearen egoera. Gorri-beltzek gol
as ko sartu zieten Espanyol B tal -
deari (2-4) RFEF Lehen Mailara
igo tzeko borrokaren lehen parti -
dan, baina finalean belaunikatu
ziren La Nuciaren aurka (2-1),
horiek ere anfitrioiak zirela, beren

Sestaok eta Arenasek igoera play off-erako sailkapena ospatzen dute

Reala C taldeak ere promozioa jokatu zuen
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GIZONEZKOEN 14 URTEZ AZPIKO 
EUSKAL SELEKZIOAK ZILARREZKO 
FASEKO TITULUA ESKURATU DU 
ESTATUKO TXAPELKETETARA ITZULTZEAN

Emakumezkoen 17 urte azpiko selekzioa

Emakumezkoen 15 urte azpiko selekzioa

Gizonezkoen 16 urte azpiko selekzioa

Gizonezkoen 14 urte azpiko selekzioa

Euskadiko 14 urtez azpikoen
selekzioak Zilarrezko Fasea
irabazi zuen, finalean Mur -

tziari 3-1 irabazita. Euskaldunek mur -
tziarrei irabazi zieten apirilaren 30etik
maiatzaren 1era bitartean jokatu zen
lehen fasean, aurkaria behar ez bezala
lerrokatzeagatik. Ekainaren 17tik 22ra
jokatutako Zilarrezko Fasean, Euska -
dik 1-2 irabazi zion Balear Uharteei
eta 1-1 berdindu zuen Gaztela-Man -
txaren aurka. Finalerdietan, 1-0 gai -
lendu zitzaion Nafarroari, eta azken
due lura iritsi zen. Bestalde, Euskadiko
16 urtez azpiko selekzioak bere mul -
tzo ko buru zela amaitu zuen lehen fa -
sea, baina ez zuen zorterik izan Urrez -
ko Fasean. 4-1 galdu zuen Madrilen
aurka eta 1-1 berdindu zuen Gaztela
eta Leonekin eta Kataluniarekin.

Emakumezkoei dagokienez, Euska -
diko 15 urtez azpiko selekzioa titulua
irabazteko lehiatik kanpo geratu zen.
Apirilean jokatutako lehen fasean,
partida guztiak irabazi zituzten: 2-0
Errioxaren kontra eta 4-0 Nafarroaren
kontra. Ekainean jokatutako Murtzia -
ko Urrezko Fasean, Kataluniaren au r -
kako partidan izan zuten lehen porrota
(3-7), eta erabakigarria izan zen. On -
doren, 0-3 galdu zuten Galiziaren aur -
ka eta Kanarietako taldea 5-0 jipoitu
zuten. 17 urtez azpiko selekzioa arra -
kastatik hurbilago egon zen. Lehen fa -
sean 5-0 irabazi zion Nafarroari eta 2-
0 Asturiasi. Urrezko Fasearen hasie ra
txarra izan zen: 0-2 Gaztela eta Le on -
en aurka. Baina erreakzionatu zu ten:
4-0 Galiziaren eta 2-0 Asturiasen aur -
ka. Finalerdietan 1-0 galdu zuten Ma -
drilekin.

Covid-aren pandemiaren
ondorioz bi urteko geldialdia
izan ondoren, euskal
selekzioak indartsu itzuli
dira Espainiako Txapelketa
autonomikoetara.

Raúl A. Collantes
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Emakumezkoen 12 urte azpiko selekzioa

Gizonezkoen 12 urte azpiko selekzioa

GIZONEZKOEN 
12 URTEZ AZPIKO
SELEKZIOA,
TXAPELDUNORDE

12 urtez azpiko Euska -
diko selekzioa bikain

aritu zen ekainaren 24tik 26ra
bitartean jokatutako txapel -
ketan. C Multzoan, euskaldu -
nek 6-3 irabazi zioten Extre -
madurari, 4-0 Ceutari eta 4-1
Murtziari, Ma drilekin 2-4 gal -
du au rretik. Final-laur den -
etan, 2-0 irabazi zioten Valen -
tziari eta finalerdietan 2-1 An -
daluziari. Finalean, or dea, 0-5
galdu zuten Kata lu nia rekin.
Emakumez koen 12 ur tez
azpiko selek zioak 7-0 ira bazi
zion Extre madurari, 3-1 Mur -
tziari eta 0-0 berdin du zuen
Madrilekin. Final-laurdenetan,
2-0 irabazi zion Gaztela Man -
txari. Final er di etan, 1-3 galdu
zuen Andaluziaren aurka.
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Toni Seligratek entrenatu
duen Alaves B RFEF
Hirugarren Mailako IV.

multzoko txapelduna izan da, eta
horrela lortu du RFEF Bigarren
Mailara zuzenean igotzea. Baba -
zorroak sailkapenaren buru izan
ziren txapelketaren lehen zatiko
jardunaldi askotan, eta ikusi zuten
titulurako aurkari nagusiak, Por -
tugaletek, lehen postua eskuratu
zuela, txapelketako erdialdera
iristean, talde arabarra baino bi
puntu gorago. Baina Ibaiako tal -
deak bereari eutsi zion eta, lehen

ALAVES B RFEF 2. MAILARA IGO
DA, RFEF 3. MAILAKO EUSKAL
MULTZOKO TXAPELDUN GISA

Darraionarentzat da ehiza.
Alaves B-k kaskoan sartua
zuen RFEF 2. mailara
igotzea, eta azkenean
helburua zuzenean lortu
zuen, play offetik pasa gabe.

D. Novo

BEASAINEK
PROMOZIOAREN
BIDEZ EGIN 
DU JAUZI

Denboraldi his tor -
ikoa hirugarren

mailan bi hamarkada ja -
rraian daramatzan Bea -
sainentzat. Gainera, Erre -
ge Kopako hurrengo edi -
zioan arituko diren joka -
lariek 3-0 gainditu zuten
Basconia eta 2-1 Portu ga -
lete, play off autono mi -
koan. Eta garaipena ere
lortu zuten (3-0) Naval car -
bon de Las Rozasen (Ma -
dril), Nafarroako Txan -
trearen aurka joka tu tako
azken norgehiagokan.

itzuliko emaitzak errepikatuz -19
partidatan 38 puntu-, liga irabaz -
leen garaikurra altxatu zuten az -
kenean, Beasain eta Portugaleteri
6 puntuko aldea aterata, Barakal -
dori zazpi puntu aterata eta Basco -
niari hamaika puntu aterata, horiek
izan baitziren barne igoerako fasea
jokatu zuten lau taldeak. 

Sailkapenaren behealdean,
lehia gogorra izan zen jaitsierako
hasierako sei postuak saihesteko.
Azkenean, bost izan ziren zigor-
postuak, Beasain RFEF 2. mailara
igo baitzen. 

Santutxu, Uritarra, Amurrio,
Beti Gazte eta Tolosa taldeek
galdu zuten maila. 



15  ≠ERREGIONALA

AURRERA DE VITORIA, TOURING ETA
PADURA ESPAINIAKO MAILARA IGO DIRA

Aurrera de Vitoria, Erren -
teriako Touring eta Arri -
gorriagako Pa dura dira

Euskal Autonomia Erki degoko
eskualdeetako txapel dunak. Hirurak
RFEF 3. Mailako kide izango dira,
zeinak datorren denboraldian 16
parte-hartzaile baino ez dituen izan -
go. Talde go rritxoak Preferente titu -
lua eskuratu zuen Araban, 59 puntu
lortu bai tzituen 22 jardunaldiren
ostean, San Viator-ek baino bi
gehiago. Bestalde, talde ‘galleta-
egilea’ Es painiako mailara itzuliko
da 23 urte geroago, azarotik Gipuz -
koako Ohorezko Dibisioaren buru
izan ondoren. Bizkaian, Padurak
ezus tekoa eman zuen, denboraldi
amaiera estuan. Dinamok eta San -
turtzik baino puntu gehiago lortu
zituen, eta 50eko hamarkadatik das -
tatzen ez zuen igoera lortu zuen. 

Aurrera de Vitoriak (Araba),
Touringek (Gipuzkoa) eta
Padurak (Bizkaia) RFEF
Hirugarren Mailan jokatuko
dute datorren urtean, beren
ligetan lehen postuan amaitu
ondoren.

D. N. R. 

Aurrera de Vitoria (Araba)

Touring (Gipuzkoa)

Padura (Bizkaia)

DINAMO SAN JUANEK
KOPAKO ATARIKOA
JOKATUKO DU

Santurtziko Dinamo
San Juanek Errege

Kopako lurralde arteko
atarikoa jokatuko du
urrian, euskal bigarren
sailkatuen triangeluarrean
San Viator (Araba) eta El -
goibar (Gipuzkoa) men -
dean hartuta. 



Bi h o t z e k o a k
emateko mo -

duko finala Gaz teen
Euskal Ligan, bi tal -
dek 79 punturekin
berdinduta bukatu
baitzuten. Leioa B-k
lortu zuen titulua,
s a i l k a p e n - t a u l a k o
lehen postua eskura -
tuz. Santutxu B-k bi -
garrena izatearekin
konformatu behar
izan zuen, baina mai -
laz jauzia egin eta

Gaz teen Liga Nazionalera igo da, gazteen lehen taldea Ohorezko
Mailara igo baita. Zarautz, Durangoko Culturala eta Oiartzun ere
Nazionalera igo dira. Laudio, San Viator, Amorebieta eta Astrabu -
duako taldeek maila galdu dute.

Kadeteen Euskal Ligan, Athletic Cluba txapeldun izan zen, 2021-22
denboraldian bi multzotan eta bi fasetan banatuta jokatu zen txa -
pelketaren amaieran. Bigarrenean, taldeak multzokatu egin ziren, al -
de batetik, Liga nork irabaziko zuen jokatzeko eta, bestetik, mailari
eustea nork lortuko zuen jakiteko.

16  ≠OINARRIZKO FUTBOLA

ATHLETIC CLUB, OHOREZKO
LEHENA ETA TXAPELDUNEN
KOPAKO BIGARRENA

Athletic Club Ligako
txa peldun izan zen
Gaz teen Ohorezko

Mailan, zeinean euskal klub
handietako taldeek lehen postuak
eskuratu dituzten. Zurigorriek
titulua es kuratu zuten Osasunaren
aurkako borroka latzean. Osasuna
bigarren izan zen. Nafarren
atzetik Eibar, Alaves eta Reala
sailkatu ziren. Talde armagina
kanpainako talde nabarmenetako
bat izan da, lehen postuen in -
guruan ibili da eta liderra ere izan
da. Hirugarren postuak, baba -
zorroen eta donos tiarren aurretik,
meritu handia du.

Erdi aldean, harrobiko fut -
boleko euskal talde klasiko ba -
tzuk sailkatu ziren, hala nola An -
tiguo ko, Tolosa, Danok Bat eta
Arenas, eta beste urte batez gaz -
teen mai lako eliteko futbolean ja -
rraitzea ziurtatu zuten.

Getxo izan zen maila galdu
zuen euskal talde bakarra, eta, be -
raz, Gazte Liga Nazionalean
lehiatuko da datorren urtean.

Ohorezko txapeldun gisa,
Athle tic Clubek Txapeldunen
Kopa jokatu zuen, eta, bertan,
Las Palmas eta Betis kanporatu
zituen final handian Barcelonaren
aurka jokatzeko. Zuri-gorriak,
txapel dunorde.

Jon Solaunek zuzendutako
taldearen kanpaina handia.
Lezamako taldea Gazteen
Ohorezko Mailako
Txapelduna eta Txapeldunen
Kopako finalista izan da.

Raúl A. Collantes

LEIOA B-K GAZTE MAILAKO EUSKAL LIGA
IRABAZI DU, ETA ATHLETIC CLUBEK
KADETE MAILAKO EUSKAL LIGA

Athletic Txapeldunen Kopako finalera iritsi zen

Leioa B, gazteen mailako Euskal Ligako txapelduna

ALAVES B-K TITULUA
ESKURATU DU
GAZTEEN LIGA
NAZIONALEAN

Berdinketa hirukoitza
Gazte Liga Nazio -

nalaren goialdean, hiru lu -
rraldeetako hiru talderekin.
Alaves B-k lortu zuen ga -
raipena. Gipuzkoako Vasco -
nia eta Athletic Club B izan
ziren txapelketa 65 puntu -
rekin amaitu zuten beste bi
taldeak.

Vasconia eta Santutxu
dira Gazteen Ohorezko Mai -
lara igo diren bi taldeak. Al -
diz, Bizkaiko bi taldek, Gal -
dakaok eta Gernikak, maila
galdu, eta Euskal Ligara ero -
ri dira.



17  ≠EMAKUMEEN FUTBOLA

REALA TXAPELDUNORDE DA ETA EUROPARAKO
TXARTELA LORTU DU, BAINA EIBARREK 
PLAZA GALDU DU MAILA GORENEAN 

Argi-itzalen urtea Iber -
drola Ligan lau euskal
taldeentzat. Realak Li -

ga bikaina egin zuen Natalia
Arro yoren eskutik. Bartzelona
geldie zinak baizik ez zuen lortu
donos tiarrak gainditzea, 30 par -
tidetan irabazi ondoren. Bi garren
postua lortuta txuri-urdinek au -
kera izango dute Champions
League-ko hu rrengo edizioan le -
hen aldiz lehia tzeko. Lortu zi -
tuzten 21 garai penek, horietatik
hamabi etxetik kanpo, arrakasta
eman zioten Rea lari.

Zubietako pozak Unben izan
zuen ifrentzua. Eibarrek jo eta su
borrokatu zuen mailari eusteko,
baina ezin izan zuen. Dena saiatu
zen. Martxoan entrenatzailea al -
datu zuten, Jordi Ferron iritsi
baitzen Ana Junyent ordezka -
tzeko. Armaginen tristura arindu
egin zen, neurri batean, Alavesek
sal bazioa lortu zuelako iragan
den boraldian gora egin ondoren.
Mikel Crespok entrenatutako tal -
deak maila eman zuen, lan go -
gorra egin zuen une zailetan eta
helburua beteta iritsi zen azken
asteetara. Eta azkenekoz Athle -
ticek sei garren postuan bukatu
zuen Liga. Iraia Iturregiren neskei
erre gulartasuna falta izan zitzaien
Eu ropako postuengatik borro -
katzeko. Hamaika partida galdu
izana zama astunegia izan zen
lehoientzat.

Realaren denboraldia bikaina
izan zen, Ligako bigarrena izan
baitzen, Eibarren jaitsierarekin
kontrastean. Gainera, Athletic
bigarren postuan geratu zen 
eta Alavesek salbazioa 
lortu zuen.

Txemi García

At h l e t i c
Club B-

k sufritutako
baina me re -
zitako salbazioa
lortu zuen Reto
Ligan. Estatuko
bigarren ka -
tegoriako eus -
kal or dez kari
bakarrak urte
irregularra izan
zuen. Emaitza

bikainak lortu zituen Lezaman, 45 partidetan 34 puntu eskuratuta.
Etxetik kanpo, ordea, errendimendua txarra izan zen, 5 punturekin.
Horrela, Roberto Pampínen taldeak hamargarren postuan bukatu
zuen Iparreko Multzoan, eta partida bakarrerako kanporaketan
jokatu zen Ligako jarraipena, Hegoaldeko Multzo zazpigarrena zen
Madrid CFF B taldearen aurka. Maiatzaren 31n bilbotarrek bisita
egin zieten madrildarrei eta partida zirraragarria irabazi zuten
luzapenean (1-2) Ainhize Aranaren golari esker.

ATHLETICEN BIGARREN TALDEA
MANTENDU DA ESTATUKO FUTBOLEKO
ZILARREZKO KATEGORIAN 

Realak emakumezkoen Champions liga jokatuko du

Athletic B



Urte zorrotza Lehen
Mailako II. Multzoan,
non Bizkerreren erren -

dimendu bikaina izan zen ezusteko
atsegina. Talde getxoztarrak erre -

NAZIONALA: BIZKERREK LIGA
IRABAZI DU ETA GORA EGIN
DU ATHLETIC C-REKIN BATERA

18  ≠EMAKUMEEN FUTBOLA

Gure taldeetako bik
emakumezkoen futbol
nazionalaren maila berrira
igotzea lortu zuten. Bizkerre
izan zen txapelduna eta
Athletic C hirugarren.

Txemi García

gulartasuna eta sendotasuna era -
kutsi zituen jokoan, eta txapeldun
izatea eta mailaz igotzea lortu
zuen. Porrot bakarra jaso zuen 26
jardunaldietan. Gainera, gol gu -
txien jaso zituen taldea izan zen
(11). Beste poz handia Liga amai -
tutakoan etorri zen. Athletic C tal -
deak hirugarren postua lortu zuen,
baina, Lezamako bigarren taldeak
Reto Ligan jarraitzea lortu zuen
arte, ezin izan zuen igoera ospatu.
Ekaitz Garciaren jokalarien kan -
paina bikaina izan zen, Añorgaren
eta Reala B-ren aurretik geratu
baitziren sailkapenean. Hori bai,
txuri-urdinek ordaina hartu zuten,
Euskal Kopa altxatu baitzuten,
Eibar B mendean hartuta. Gai -
nerako euskal taldeek Liga bikai -
na egin zuten. San Ignaciok zaz -
pigarren bukatu zuen, Tolosa eta
Oiartzun hurbiletik jarraituta. Be -
herago, baina mailari eustea es -
tutasunik gabe lortu ondoren,
Arratiak eta Aurrera Vitoria.

Eibar B Euskal Ligako
txa pelduna izan zen, be -
rriro nekez ikusiko ez di -

ren erregistroekin. Borja Celayak
zuzendutako taldeak inork garaitu
gabe amaitu zuen txapelketa, go -
legile nagusi gisa (113) eta gol gu -

EIBAR B-K EMAITZA 
HISTORIKOEKIN IRABAZI DU 
EUSKAL LIGAN ETA REALA B-K 
KOPA IRABAZI DU

Eibarren bigarren taldearen
urte ikusgarria Euskal Ligan.
Armaginek galdu gabe bukatu
zuten eta hurbil izan zuten
garaipen bikotea. Baina
azkenean Reala B-k irabazi
zien Kopako finala.

Txemi García

txien jaso zituen talde gisa (18).
Ho rrela, Nazionalera igotzeko
helburua lortu zuen. Inork ezin
izan zuen erritmoa jarraitu. Anai -
tasuna eta Zarautz txapeldunen -
gandik urrun igo ziren podiumera.
Betiko Neskak, Elorrio eta Leioa -
ko taldeek denboraldi ona egin
zuten, taulako pribilegiozko pos -
tuak betetzeko. Atzean Bizkerre,
Alavés eta Añorgaren filialak ge -
ratu ziren, oso jokalari gazte ekin
Liga aipagarria eginda. Gai nera,
honako hauek kategoria salbatu
zuten: Basauriko Kimuak, Haus -
kaitz, Pauldarrak, Goierri Gorri eta
Lakua. Aurrera Vitoria B, aldiz,
azken sailkatua izan zen eta jaitsi
egin zen. Erregionaletik, lurralde -
etako txapeldunek bat egingo dute
hurrengo Euskal Li garekin. Araban
Ipar Arriaga na gusitu zen, Gipuz -
koan Oiartzun B eta Bizkaian Peña
Athletic Santur tzi. Gainera, txapel -
dunordeen play offetik mailaz igo
zuten Eibar C eta San Ignacio B
taldeek, triange luarrean Aranbiz -
karraren aurrean geratu ondoren.

Bizkerre, txapeldun

Eibar B eta Real B



Zierbena, Euskal Kopako txapelduna

baina gero ezin izan zuen Mur -
tziako Imperial Club Deportivo
taldea gainditu, mailako aurkaririk

zailena bere ahalmen ekono -
mikoagatik. Bestalde, Zierbenak
denboraldi bikaina egin du, kirol-
proiektu berri bati ekin ondoren.
Taldeak merezimendu handiko
laugarren postuan amaitu zuen
ligako txapelketa, eta azken unera
arte aritu zen borrokan igotzeko
play offean sartzeko. Gainera, be -
re jarduera bikaina amaitzeko,
Eus kal Kopa irabazi zuen berriz
Gasteizen, Afantxo mendean har -
tuta. Era berean, Lauburu Ibarrak
bederatzigarren postuan bukatu du
Liga. 

OTXARTABE BIGARREN
MAILARAKO IGOERAREN 
ATARIAN GERATU DA 
ETA ZIERBENAK EUSKAL 
KOPA LORTU DU

19  ≠ARETO FUTBOLA

Otxartabe Bigarren Mai -
lara igotzeko atarian
geratu zen, play offeko

bigarren fasean galdu ondoren.
Bilboko taldeak hirugarren pos -
tuan amaitu zuen liga-txapelketa,
eta Pinseque kanporatu zuen
igoera-faseko lehen kanporaketan,

Bilboko taldeak play offeko
bigarren fasean galdu zuen,
Liga hirugarren postuan
amaitu ondoren; Zierbenak
Kopako tituluarekin amaitu
zuen denboraldi ona.

C. Zárate

GORA BILBAO
FEMENINOA
MAILATIK
JAITSIKO DA

Viuda de Sainz Gora
Bilbao taldea Biz -

kaiko Lurraldeko Mailara
jaitsi da, denboraldi zail
baten ostean. 

Bilbotarrek joan-etorri
luze eta zo rrotzei egin diete
aurre, arerio indartsuekin
lehia tzeko, eta, azkenean,
az ken-aurreko postuan
amai tu dute denboraldia,
14 puntuko balan tze -
arekin: 4 garaipen, 2 ber -
dinketa eta 20 porrotekin.

Hirugarren Mailan Afantxo
Ligako txapelduna izan da,

titulua lortzeko final handian Lasko -
rain mendean hartu ondoren. Partida
erabakigarrian berdindu zuten (5-5),
baina txapelketa erregularrean lortu -
tako sailkapenik onena erabakigarria
izan zen igoera-postua lortzeko.Elo -
rrioko, Sasikoa eta Santurtzi jaitsi
dira. Euskal Ligan, bitartean, Leioa
Iba rakik Hirugarren Mailara igotzea lortu du, 59 puntu eskuratu eta
denboraldi bikaina egin ondoren. Bigarren postuan, Goierri geratu
da (51) eta hirugarren Soloarte (46).

AFANTXO, LIGAKO TXAPELDUNA
HIRUGARREN MAILAN, 2. B 
MAILARA IGO DA ETA IBARAKIK
EUSKAL LIGAN IRABAZI DU

Afantxo 2. B Mailara igo da



20  ≠ARETO FUTBOLA

KUKUIAGA GAZTEAK DENBORALDI
HISTORIKOA AMAITU DU 
BARTZELONAREN AURKAKO
PARTIDAREKIN

Kukuiaga Gazteak den -
boraldi ikusgarria egin
du. Ohorezko Mailan

izandako debutean, Etxebarriko
taldeak denboraldi ikusgarria egin
du eta bigarren postuan amaitu du
txapelketa. Emaitza bikain horri
esker, gainera, Espainiako 16 tal -
derik onenen artean sartu da, eta
kanporaketa historikoa jokatu ahal
izan du Barcelona ahaltsuaren
aurka. 

Horrela, Joseba Portugalek zu -
zentzen duen taldeak talde blau -
granaren aurka jokatu zuen Joan

Gamper kirol-hirian, bere zale
leialek babestuta eta areto-fut -
boleko egun ahaztezin batez go -
zatuz. Etxebarrikoek amore eman
zuten talde katalanaren kolpearen
aurrean, baina esperientzia handia
bizi izan zuten, eta kirol honetan
hazten eta garatzen jarraitzeko
aukera emango die. Bestalde,
Jarrilleros (hirugarren), Gora (sei -
garren) eta Iturriondo (zazpi -
garren) taldeek ere lan bikaina egin
dute Ligan.

Etxebarriko taldeak
Espainiako Kopa jokatu
du, gazteen Ohorezko
Mailako liga-txapelketa
bigarren postuan amaitu
ondoren.

C. Zárate

IBARRA, EUSKAL
KOPAKO TXAPELDUNA
ETA KADETE ETA
HAUR MAILAKO
ESPAINIAKO
TXAPELKETAKO
ANFITRIOIA

Lauburu Ibarrak den -
boraldi-amaiera zi -

rraragarria izan du. Kadete
mailako taldeak Euskal Kopa
irabazi du. Arrakasta horri
esker, klubak iparraldeko
harrobirik onenak baliatu
ahal izan du, Ibarra eta Be -
labietako kiroldegia izan bai -
tira haur eta gizonezkoen ka -
dete mailako Espainiako txa -
pelketaren aurreko fasearen
egoitza. Ildo horretan, Iba -
rrak Herrera Modernori ira -
bazi zion (0-12) eta galdu
egin zuen At. Benavente (6-
4) eta O Parrulo Fs (2-3) tal -
deekin.



21  ≠ARETO FUTBOLA. SELEKZIOAK

GIZONEZKOEN EUSKADIKO SELEKZIOEK
EZ DUTE LORTU LEHEN FASEA 
PASATZEA 4 MAILETAN 

Areto-futboleko euskal
selekzioen jarduera go -
rabeheratsua izan da

estatuko txapelketetan denboraldi
honetan, hau da, Covid-aren pan -
demiaren ondoren lehiaketara
itzultzean. Bi konbinatu gazte -
enek, 12 urtez azpikoek eta 14 ur -
tez azpikoek, bigarren aldiz joka -
tu zuten estatuko txapelketa ba -
tean. Ki rol-emaitzak ez ziren

Euskadiko areto-futboleko
selekzioek ezin izan zuten
lehen fasea gainditu,
Estatuko Txapelketa egin
zen kategorietako 
batean ere ez.

Iker García

14 urtez azpikoa12 urtez azpikoa

19 urtez azpikoa16 urtez azpikoa

luziako lu rretan. Bi konbina -
tuetako batek ere ez zuen lortu fa -
sea pasatzea, baina emaitza es -
tuagoak izan zi tuzten.

16 urtez azpikoek Andaluziako
San Fernando eta Conil de la
Frontera hirien artean jokatu zi -
tuzten partidak, eta, hasteko, alde
txikienagatik irabazi zuten Kana -
riar Uharteen aurka (3-4), baina
gero Aragoi eta Nafarroaren aur -
ka galdu zuten. Azken emaitza
horrek eragotzi zien final-laur -
denetan egotea, talde nafarra sartu
baitzen.

Egoitza berdinetan jokatu zi -
tuzten partidak 19 urtez az pikoek.
Kategoria horretan, hiru kolo -
retako taldeak galdu egin zuen
Kanariar Uharteen, Aragoi ren eta
Na farroaren aurka jokatu zituen
hiru norgehiagoketan.

onak izan, baina baliagarria izan
zen ondo ren go urteetarako espe -
rientzia har tzeko. 

Kimu-mailako konbinatua Al -
meriako Vicar herriraino joan zen,
eta, bertan, mota horretako lehia -
ketetan esperientziarik ez izatea
ordaindu zuen, Kataluniako eta
Andaluziako -txapelketako txa -
pel duna izan zena- selekzio indar -
tsuen aurrean galduz. Bestalde,
haurren euskal selekzioa Katalu -
niako El Morell hirira joan zen,
Ceuta, Melilla eta Gaztela eta Le -
onen aurka hiru partida jokatzera,
eta bera ere ez zen ondo aritu,
hiru partidetan galdu baitzuen.

Azkenik, 16 urtez azpiko eta
19 urtez azpiko euskal selekzioek
au tonomia-erkidegoetako se -
lekzioen estatuko txapelketa jo -
katu zuten Aste Santuan, Anda -



22  ≠BERRIAK

Genuine Ligako azken
fasea Lezaman jokatu
zen ekainaren 4ko as -

teburuan. 42 klub aritu ziren bo -
rrokan onenen artean postu bat
lortzeko, errespetua, laguntasuna
eta joko garbia bezalako balioak
saritzen dituen sailkapenean.
Zortzi futbol-partida jokatu ziren,
10 minutuko 4 alditan banatuta,
eta Euskal Herriko hainbat epailek
zuzendu zituzten.

HIRU EUSKAL 
EPAILE HONDARTZA-
FUTBOLEAN

Jonay Rios eta Haizea Cas -
tresana Gotzon Pa la -

ciosekin elkartu dira den boraldi
honetan hondartza-futbolaren
abenturan. Hon dartza Futboleko
Emaku mezkoen Lehen Mailako
partiden zuzendaritzan mur -
gilduta daude hirurak.

ARBITROEN 
MAILA-IGOERAK

RFEF 2. mailara igo
dira Ilbon Asier Uri zar

Diaz, epaile gisa, eta Ru ben
Cachon Lafuente, lagun tzaile
modura. Bestalde, RFEF 3.
mailan hasi dira Ma ttin Otxoa
de Eribe Al da soro, Pacha
Tayeb Zaca rias, Olatz Rivera
Ol medo eta Ander Mendez
Cal vo. Ane Asla Bo rrallo
Ema ku meen RFEF 1. mailan
hasi da. Az kenik, Nu ria Man -
ceb o Cou so eta Tania Martin
Pe rez emakumezkoen lehen
maila nazionalera igo dira.

50 KIROL-
ERAKUNDE BAINO
GEHIAGO
EUSKALITEN

50-70 erakundek parte
hartzen dute urtero

kudeaketa hobetzeko 3K
pro graman. 

Programa horren hartzaile
nagusiak kirol-fe derazioak, -
klubak eta -el karteak, ikaste -
txeak, guraso-elkarteak, ki -
rol-arloko udal-patrona tuak
edo udal-institu tuak eta ki -
rol-enpresak edo -instala -
zioak dira:

Agrupación Deportiva
Escolapios de Bilbao, Amu -
rrio Vlub, Bermeo FT, CD
Otxartabe, CD Premavi, CD
Lakua Atrriaga, Club De -
portivo Elorrieta, Club De -
portivo La Salle de Bilbao.
Club Deportivo Menesianos,
Iturriondo Fusal Bilbao, Real
Sociedad Fundazioa, San -
turtzi Club de Fútbol Sala,
UD La Merced, Unión De -
portiva Aretxabaleta.

GESTO DEPORTIVO-K
ETA EUSKADIKO
FUTBOL FEDERAZIOAK
LAGUNTZA EMATEN
DUTE BALIOAK
SUSTATZEKO

Gesto Deportivo-k,
Kirolaren Euskal Es -

kolarekin eta Euskadiko Fut -
bol Federazioarekin elkar -
lanean, kiroltasuna vs. kirol -
tasunik eza ebaluatu du den -
boraldi honetan, Gazte Maila
Nazionaleko partida guz -
tietan. Mailako entrena -
tzaileekin prestakuntzako
eki ntzak egin dira balioak
sustatzeko.

SOLOKOETXE CD-AREN
MENDEURRENA

Añorga KKE eta To -
losa CF taldeen men -

deurrenei Solokoetxe CD -
arena gehitu behar zaie, aur -
ten egokitu baitzaio ehun
kan delei putz egitea. Klubak
oroimenezko ekitaldi bat
egin zuen Mallonako insta -
lazioetan, klubeko betera -
noen eta Athletic Clubeko
be teranoen arteko lagun -
arteko partida batekin.

GENUINE LIGAKO AZKEN FASEA
LEZAMAN JOKATU ZEN EUSKAL HERRIKO
EPAILEEN PARTE-HARTZEAREKIN
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