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BIZKAIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA 

FEDERACIÓN VIZCAINA DE FÚTBOL 
 
 

ARAUDI OROKORRA 
 

I. LIBURUA 
 

KIROL KLUB ETA ELKARTEENAK 
 

I. TITULUA 
 

XEDAPEN OROKORRAK 
 

1. ARTIKULUA Aplikazio Arauak 
 
1. Kirol Klub eta Elkarteak (K.E.), Eusko Jaurlaritzaren Kultura Fisiko nahiz Kirolari 
buruzko Ekainak 11ko 14/1998 Legeak, Kirol Federazioei buruzko Urtarrilak 31ko 
16/2006 Dekretuak, Kirol Klub eta Kirol Elkartei buruzko Ekainak 22ko 163/2010 
Dekretuak, Estatutuek eta Araudi espezifikoek eta beraien gobernu organoek agintzen 
dutena jarraitzen dute. 
 
2. Modu berean, Federación Vasca de Fútbol-Euskadiko Futbol Federakundeak (EFF-
FVF) berari dagokizkion eginkizunen arabera jokatuz eta Bizkaiako Futbol 
Federakundeak (FVF-BFF.) agindutako estatutari naiz arauzko xedapenak jarraitzen 
dituzte. 
 
3. Araudi honetan klubeei egiten zaizkien erreferentziak, mota guztieteko klubeentzako 
eta kirol elkarteentzako eragin guztietarako ulertzen dira. 
 
2. ARTIKULUA Eraketa 
 
1. Klub baten eraketa aurrera eramateko, klub-en eraketa eta funtzionamendua 
arautzen dituen Eusko Jaurlaritzaren Kultur Sailaren Ekainak 22ko 163/2010 Dekretuan 
zehaztutakoa burutu beharko da. 
 
2. Estatutari xedapenek dioten bezala, eraketa berriko klub bat edo A.D. Bizkaiko 
Futbol Federakundean adskribatu beharko da, eta honek puntualki EFF-FVF 
jakinarenpean edukiko du, zeinek era berean E.F.F.E.ari informatuko dio. 
 
 Informazio bera eskaini beharrean izango da noizik behinkako kluben bajaldiak 
gertatzen direnean; bi kasuetan, organo guztien konposaketaren zehazpenak azalduz 
eta, izanik, bertan izandako aldaketen edo ordezketen berri emanez. 
 
3. ARTIKULUA Onura Publikoa 
 
Ekainak 11ko 14/1998 Legeak eta Ekainak 22ko 163/2010 Dekretuaren xedapenek 
finkatutakoarekin bat eratutako klubak, eta Azaroak 28ko 282/1989 Dekretuak dioenez, 
“Onura Publiko”tzat aitortu daitezke, azken honen bitartez bete beharreko baldintzak 
eta klub eta Kirol Federakundeen Onura Publikoen aitorpen izapidegintza mugatzen 
direlarik. 
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4. ARTIKULUA Integrazioa Eta Kidetza Federazioan 
 
1. Txapelketa ofizialetan parte hartu nahi duten klubak, derrigorrez, FVF-BFF-an  
kidetuta egon beharko dute, araudiak ezarritako epean. 
 
2. Aipaturako kidetzaren eskaera Bizkaiko Futbol Federankundearen aurrean formaldu 
beharko da, 5. artikuluaren 2. atalean erregulatutakoa izan ezik, eta indarrean dagoen 
legediak eskatutako dokumentazioa erantsiz. 
 
3. Bizkaiako Futbol Federakundeak behin eskaera eta dagokion dokumentazioa aztertu 
eta gero, EFF-FVF jakinarenpean jarriko dute, eta azken hau, era berean, E.F.F.E.a. 
 
4. Eraketa berriko kluba, 4. artikuluak ezarritako baldintzak bete ostean, Bizkaiko Futbol 
Federakundean, inskribatzen den txapelketatko azkenengo mailara atxikituta geratuko 
da. 
 
5. Hala eta guztiz ere, klub batek bere egoitzari dagokion L.F.-ren ordez beste batean 
adskribatu nahi izan ezkero, BFF-FVFaren baimena beharko luke. 
 
5. ARTIKULUA Izendapena 
 
1.Klubaren izena ezin izango da izatedun beste baten bezalakoa, ezta nahasketa edo 
akatsera dakarren antzekoa, eta edozen kasutan, ezin izango du kanporatua izan den 
baten izena hartu, gutxienez bost urte igaro arte; kanporaketaren zergaitia ordaiketa 
ezak baliz, izena erabiltzeko zorra kitatu beharko du noski  
 
2. Klub baten denominazio aldaketa  helburu honekin konbokatutako Ez-Ohizko Batzar 
Nagusian aprobatu beharko da. FVF-BFF-ak bakarrik kontutan hartuko du, Eusko 
Jaurlaritzako Kirol Entitateen Erregistroko ebazpen bitartez, zeinak FVF-BFFan Kluben 
inskripzio epea bete baino lehen sarrera eduki beharko du, bere epemuga Ekainak 30 
izanda eta taldeen osaketa erabakitzen den Batzar Orokorraren eguna. 
 
3. Konpetizioan dauden bitartean FVF-BFFak ez ditu denominazio aldaketak onartuko, 
salbu eta FVF-BFFk berariaz aldaketa onartzen duenean. Horretarako eskabidea eta 
beharrezko dokumentazioa FVF-BFFk izan beharko ditu denboraldia bukatu orduko eta 
hurrengo denboraldirako efektuekin. 
 
4. Areto Futbol eta Hondartza Futboleko espezialitateetan, publizitate efektuetarako 
bakarrik, dagokion izendapenari patrozinatzaileran izena atxikitu ahal zaio, aurretik 
FVF-BFF komunikatuz. 
 
5. FVF-BFFak aurreko puntuetan ezarritakoa betetzeko dagozkion erabakiak hartuko 
ditu. 
 
6. ARTIKULUA Kluben Eskubideak 
 
Klub-en eskubideak dira: 
 
a) Arauzko xedapenekin bat izanik, FVF-BFF-ak, EFF-FVF-ak eta E.F.F.E-ak 
antolatzen dituzten txapelketa ofizialetan parte hartzea, baita ere, federatuta dauden 
beste klub edo eta atzerriko taldeekin adiskidantzako partiduen jokaketa. Baita ere bere 
klasifikazioaren arabera eskubidea duen fase nagusietara. 
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b) FVF-BFFak eta EFF-FVF-ak finkatutako moduan, organo federakorretatik parte 
hartzea. 
 
c) Federakor Estatutuek dioten bezala, FVF-BFF eta EFF-FVFaren Batzarre 
Nagusietan ahotsez nahiz botuz parte hartzea. 
 
d) Eskudun organoetara jo eta kirol erlazioetatik eratortzen diren arauzko edo 
kontraktual diren betebehar edo konpromezuak bete daitezen ekin. 
 
e) Organo berberen aurrean, legez edo interesez dagokizkion edozein kontsulta, 
galdapen edo eskaera egin eta arauz bidera daitezkeen errekurtsoen tarteraketa.  
 
f) FVF-BFFri buruz eskatutako informazio guztia jaso. 
 
7. ARTIKULUA Kluben Eginkizunak 
 
Klub-en eginkizunak dira: 
 
a) Federakor Estatutuen eta Arauen betetzeaz gain, euren gobernu-organoek 
baliozkotasun osoz harturiko akordioen eta behar bezala erregistratu diren Estatutuen 
edukinen betetzea. 
 
b) Eskudun diren kirol organoen agintaritza onartu eta, era berean, beraien akordio, 
agindu edo jarraibideak eta, hala balitz, ezarritako zigorren betetzea. 
 
c) Bere garaiean eta osotasun osoz ondoko ordainketen buruketa: 
 
1. Edozein kontzeptu dela eta, BFF-FVFri edo EFF-FVFri dagokizkion kuoten 
ordainketa, baita ere, klasearen baldintzapean, Futbol jokalarien Mutualitateari 
dagokizkienak ere. 
 
2. Ordenu jurisdikzionalek, eskagarri gisa edo aitortutako eskudun organoek ezarritako 
prestamenak, ordainsariak, edozein kontzeptu dela eta arbitroen ordainagirien 
zenbateko ekonomikoa, indemnizazioak, eta aldez aurretik bai estatutuekiko bai arauz 
ikusitako beste betebehar ekonomikoen ordainketa. 
 
3. BFF-FVF, EFF-FVF eta E.F.F.Erekin, edo beste edozein klub-ekin eginiko eta 
epemugaz gain dauden zorren ordainketa. 
 
d) Behar denean, Federakor aktibitateak bete daitezen laguntza eskaini, bai kirol bai 
zuzendaritzako organoetan partaidetza, ordezkakorretan e.a. 
 
e) Eskura jartzea federazioarena BFF-FVF-a zehazten duen edozein izaeraren 
baldintza guztiak biltzen duten kirol-instalazio batzuk edo organismo eskudunak. 
 
f) Goi mailako organoen lankide izatea, azken hauek eskatutako datu eta idatzi guztiak 
puntualki erantzunez. 
 
g) BFF-FVFak eta EFF-FVFak antolatutako txapelketetan aktiboki parte hartzea.  
 
h) Federakor helburuak lor daitezen aktiboki lan egitea. 
 
i) Entrenatzen duten, denboraldi-aurreko partidetan aritzen diren, lagunarteko partidak 
eta/edo txapelketak jokatzen dituzten jokalari guztiek asegurua indarrean izatea 
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betetzea. 
 
BFF-FVFri dagokio , artikulu honen c) atalean azaltzen diren betebeharrak aurrera 
eraman daitezen zein prozedura, modu eta, izanik, epe zehaztea; ez-betetze kasuan, 
estatutari edo arauzko xedapenen arabera, eta moeta honetako ezbetetzea emanik, 
gerta daitezkeen diziplina arloko erresponsabilitateei eta erator daitezkeen bestelako 
ondorioei ere kalte egin gabe, aipatutako honek/hauek Arautegi honek aurrikusten 
dituen neurriak finkatu ahal izango ditu/dituzte. 
 
8. ARTIKULUA Helbide Soziala 
 
1. Klub batek helbide soziala alda dezake, beti ere, bere organu konpetenteak aprobatu 
ezkero. 
 
2. Helbide sozialaren aldaketa, Eusko Jaurlaritzaren Kirol Entitateen Erregistroaren 
ebazpen bitartez baimendu beharko da, Uztailak 1 baino lehen, hurrengo denboraldia 
indarrean egon dadin. 
 
9. ARTIKULUA Kluben Arteko Paktu Eta Akordioak  
 
1. klubak komenigarritzat jotzen dituzten paktu eta akordio guztiak egin ditzakete, beti 
ere indarrean dauden xedapenen kontrakoak ez baldin badira; akordio eta paktu hauek 
legezkoak izango dira behin BFF-FVFan aurkeztu eta erregistratu eta gero. 
 
2. Aipaturiko itunek edo akordioek efektuak izan ditzatela berariazko baimena 
ezinbesteko baldintza da BFF-FVF-aren aldetik. Eskaerak, baita ere beharrezko 
dokumentazioak, halako efektura, BFF-FVF-ean, sasoiaren eta hurrengo sasoirako 
efektuekin amaitzea baino lehen egin behar izango dute. 
 
 10. ARTIKULUA Batera Egiteak 
 
1. Klub bat, probintzi berdinekoa den beste batekin bateratu daiteke eta bere Batzar 
Orokorrek horrela adostu ezkero, eta soilik  futbol-sasoia amaieran burutu ahal izango 
da, hurrengo denboralditik aurrean indarra eduki dezan. 
 
2. Bategite horretatik sortzen den kluba izen berri bat edo talde berria osotzen duten 
taldeen izen bat har dezake, bategite hau eraginkor izan baino lehen sortutako zergati 
guztien eskubide eta erantzunbehar guztietara subrogatuz. Honek aurrera jo dezan, eta 
eraketa, inskripzioa eta afiliazioa egin dadin, indarrean dauden xedapen guztiek 
zehazten duten dokumentazio guztia ekarri beharko du. 
 
3. Txapelketa egoera dela eta, ondoko hau kontutan izan beharko da: 
 
a) Bategitea eta gero sortzen diren klubaren taldeak, denboraldia bukatu eta gero 
txapelketa bakoitzaren barne kokatuta zeuden maila edo kategorian, adskribatuta 
geldituko dira, beti ere aipatutako adskripzio hau denboraldi horretako txapelketa maila 
bakoitzeko talde bati bakar bakarrik eragingo diola kontutan izanik.  
 
b) Maila konkretu batean bi talde baino gehiago izan ezkero, beste talde guztiak 
behemailako mailan adskribatuta geldituko lirateke, beti ere azken maila honetan beste 
talde bat egongo ez balitz eta aipatutako maila hau azkenekoa izango ez balitz; horrela 
gertatu ezkero, talde bat edo talde bat baino gehiagok hurrengo mailara beheratu 
beharko luke eta, modu honetan, bateratzea ematen den denboraldian maila 
bakoitzean talde baten adskripzioa baimenduko litzateke. 
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c) 14. artikuluan zehazten den bezala, txapelketaren azkeneko mailan bi talde edo 
gehiagoren partehartzea baimenduko da. 
 
4. Bateratutako kluben jokalariei dagokienez, Arautegi honen futbolarien 
estamentuaren xedapenek zehazten dutena jarraituko da. 
 
5. Klub batek, beste klub baten areto futboleko sekzioa edo emakumeen futboleko 
sekzioa bateratu dezake, klub printzipalean alteraziorik suposatu gabe, zeinek 
absortzio aurreko nortasun juridiko berdinarekin jarraituko du. 
 
6. Kasu guztietan, fusio eta bat-egiteek zentzu horretan hartutako kasuan-kasuko 
Batzar Orokorraren onespena beharko dute, eta formalizatu ahal izango dira, solilik, 
denboraldi bat bukatzean, hurrengoa denboraldian indarrean sartzeko. 
 
7. Fusionatutako klubaren lehiaketetako parte hartzea E.F.F.Eak berariaz onetsi 
beharko du. Horretarako, eskabidea eta beharrezko dokumentazioa BFF-FVFren esku 
egon beharko da denboraldia bukatu orduko eta hurrengo denboraldirako efektuekin. 
 
11. ARTIKULUA Iraungitzea 
 
klubak ondo kausak direla eta iraungitzen dira: 
 
a) Estatutuetan azaltzen direnak direla eta edo Batzar Orokorraren erabakiz. 
 
b) Ebazpen judiziala dela eta. 
 
c) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan duen inskripzioa 
ezeztatzeagatik. 
 
d) Legeek zehazten dituzten beste zenbait zergati direla eta. 
 

II. TITULUA 
 

TALDEEN MAILA 
 
12. ARTIKULUA Taldeen Maila 
 
Arautegi honetan zehazten diren baldintzak betetzeaz gain, taldeek, kategoria 
bakoitzean denboraldian izandako txapelketetan lortutako azken sailkapenaren 
arabera, beraien maila lortu, mantendu edo galdu egiten dute. 
 
Talde bat kiroltasunagatik atxikituata dagoen mailan parte hartzeko derigorrezko 
baldintza da, Araudi Orokorreko hurrengo artikuluan ezarritakoa betetzea, bertan 
adierazitakoa txapelketako antolakuntzaren arau bezala hartuz. 
 
13. ARTIKULUA Partaidetza Baldintza Ekonomikoak 
 
1. Urte edo denboraldi bakoitzeko lizentzien tramitazio edo berriztapena baino lehen, 
klubek, kasuen arabera, federakundeko organu jurisdikzionalengatik onartuta edo 
kreditatuta dauden betebehar ekonomikoak, zordunduta eta ordainagiri jokalari, tekniko 
edo beste klubekin, osotasunez beteta edo modu egokian hartzekodunari ziurtatuta 
eduki beharko dute klubek. 
 
2. Oraingo artikuluko atal 1ak diharduen gainerako behar ekonomikoetako kluben 
aldetik ez ordaintze suposizioetan, FVF-BFF-ak horri buruz erabakiko du, 
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erregelamenduz aurrez ikusitako berme-neurriak hartuz eta, nahi den helburua arren ez 
lortu, haiek bere ordainketen jakinaren gainean egoteko baldintzak parte ez 
hartzeagatik adskribatuta egon daitezela lehiatzeko gaitasungabetuz. 
 
Halaber, BFF-FVF eta EFF-FVFekin klubak euren zorretan egunean egon beharko dira. 
 

 
III. TITULUA 

 
KLUB  NAGUSI ETA BEHE-MAILAKO EDO FILIALEN TALDEEN ARTEKO 

INTERLAZIOA 
 
 

I KAPITULUA 
 

KLUB PRINTZIPALAK ETA BEHE-MAILAKO TALDEAK 
 
14. ARTIKULUA  Dependentzia Harremana 
 
Klub baten behe-mailako talde gisa beraien egitura konformatzen duten taldeak 
ulertzen dira, azken hauek beheragoko kategoria edo mailetan adskribatuta egonik. 
 
Klub ezberdinek beheragoko kategoria eta maila guztietan taldeak izan ditzazkete, 
bakoitzean talde bakar bat izanik. 
 
Salbuespen gisa, FVF-BFFak, beretxapelketen eskuduntzan, bere eskudun organoen 
bitartez, ezaugarri tekniko eta geografikoak kontutan izanik, lurralde-txapelketetan 
maila berdin batean talde bat baino gehiago batera egoteko baimena eman dezake, 
beti ere maila hau azkenekoa izanik. 
 
15. ARTIKULUA Behe Mailako Taldetan Jokalarien Zerrenda 
 
Klub nagusi baten eta bere behe-mailako taldeen arteko loturak, jokalarien zerrenda 
dela eta, ondoko ondorioak erakarriko ditu: 
 
1. Hogeitahiru urte baino gehiagoko jokalariak, klubek dituen edozein taldeetan, 
bereizgabenik gabe, zelairatu daitezke, beti ere azken talde hau goi-kategoria edo 
mailakoa izanik; hala ere, jokalari bat goi-kategoria edo mailako taldean hamar partidu 
jokatuko balitu, jarraiean edo alternatiboki, eta jokatutako denbora erreala kontutan izan 
gabe, ezingo da behe-kategoriko edo mailako taldera itzuli. 
 
2. Hogeitahiru urte baino gutxiagoko jokalariak, klubek dituen goi-kategoria edo mailako 
edozein taldeetan, bereizgabenik gabe, denboraldian zehar eta mugapenik gabe 
zelairatu eta berriz jatorrizkora itzuli daitezke, ondoko salbuespenak izan ezik: 
 
a) “I” edo “AL” moetako federakor lizentzia duten jokalariek, berehalako aurreko mailan 
zelairatu daitezke, jatorriz luzatu zitzaien lizentziaz baliatuta, beti ere beraien 
lizentziarako finkatutako azken urte naturalean jaioak baldin badira. 
 
b) Hamabost urte bete dituzten kadete mailako jokalariak, jatorriz luzatu zitzaien 
lizentziaz baliatuta, gazte- edo goi-kategoriko txapelketetan zelairatu daitezke. 
 
c) “C”, “I” eta “AL” lizentziek, kategori berbereko klubek inskribatuta dituen talde 
guztietan zelairatzeko aukera ematen dute, beti ere hauek goi-kategorikoak izanik. 
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16. ARTIKULUA Txapelketa Harremana 
 
Elkarmenpeko taldeen egoera txapelketan beti elkarren artean subordinatuta geldituko 
da, horrela, talde bat bestearen mailara beheratu ezkero azken honen maila-jaitsiera 
erakarriko du; gauza bera gertatuko da klubak edo behe mailako taldeak kirol 
emaitzengatik lortzen duenean goimailako taldeak galdutako mailarako igoera, behe-
mailan dagoen talde bat ezin izango da goi-mailako kategorian edo mailan integratu, 
bertan talde nagusiaren azpi-talde batek jokatzen baldin badu behintzat. Nahiz eta 
talde nagusiak maila-igoera lortu, honen postua lortzeko eskubidea hobeto sailkatuta 
dagoenarentzat izango da. 
 

 
 
 

II. KAPITULUA 
 

ORDEZKARITZA KLUBAK 
 
17. ARTIKULUA Ordezkaritza Harremana 
 
1. Klubek elkarren artean ordezkaritza akordioak finka ditzazkete, beti ere babesemaile 
taldea babes-jasotzaile taldea baino kategoria edo maila nagusiagoan militatu ezkero 
eta azken honek eskudun organoaren espresuko baimena lortu eta gero, noski; egoera 
FVF-BFF, baita FVF-EFF eta RFEF-E.F.F.E. 
 
2. Ordezkaritza erlazioa denboraldiaren bukaeran itundu ahal izango da; erlazio hau 
idatziz formaldu beharko da, sartuta dauden klub desberdinetako Presidenteek sinatuz 
eta FVF-BFF, baita EFF-FVF eta RFEF-E.F.F.Era bidaliaz, beranduen jota eta efektuak 
izan ditzala hurrengo sasoiarako, Ekainaren 30a baino lehen. Salbuespen modura, 
aipaturiko epea 20 egunetan luzatu daiteke, ordezkaritza-harremana denboraldiaren 
azken astean ematen bada babestutako klubaren alde bateko borondatez. 
 
3. Ordezkaritza egoerak akordioan espresuki finkatzen den iraupena izango du, eta 
bukatutzat emango da mugaegunean. Honengatik ez dira onartuko bere iraupena 
aipatzen ez duten akordioek, zeinak denboraldi osoak izango direlarik. 
 
4. Nahiz eta denboraldiaren amaieran filialtasun atxikimendua erabaki, horrek ez du 
hurrengo denboraldian, taldeek izan zuten babesle eta filial jitearen ondoriozko 
lehiaketa ondorerik eragingo. 
 
5. Ordezkaritza klubek ezin izango dute babes-emailearen izen berbera izan eta babes-
emaileak kategoria edo maila bakoitzeko talde bakar bat eskuhartu ahal izango du. 
 
6. Ordezkaritza klub bat ezin izango da beste baten/batzuen babes-emaile izan. 
 
18. ARTIKULUA Taldeen Egoera 
 
1. Ordezkaritza klub baten taldeen egoera txapelketan beti babes-emaile klub baten 
taldeei subordinatuta geldituko da, hau dela eta, talde bat bestearen mailara beheratu 
ezkero azken honen maila jaitsiera erakarriko du; gauza bera gertatuko da klubak edo 
behe mailako taldeak kirol emaitzengatik lortzen duenean goimailako taldeak galdutako 
mailarako igoera, behe-mailan dagoen ordezkaritza talde bat ezin izango da goi-
mailako kategorian edo mailan integratu, bertan babes-emaile klubaren talde 
ordezkariren batek jokatzen baldin badu behintzat. Nahiz eta maila-igoera lortu, honen 
postua lortzeko eskubidea hobeto sailkatuta dagoen taldearentzat izango da. 
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2. Aurreko puntuan finkatutakoaren salbuespen gisa ondoko hau aipatu genezake: 
ordezkaritza osotzen duten taldeak Lurralde desberdinetakoak baldin badira, talde bat 
bestearen mailara beheratu ezkero akordioa automatikoki bukatutzat emango da. 
 
19. ARTIKULUA Lege Maula 
 
1. Ordezkaritza erlazioa ezin izango da arautegiaren xedapenei ihes egiteko tresna 
gisa hartu, ez eta egoera konkretuaren edozein helburu desberdin bat lortzeko ere. 
2. Izate honetako edozein noizik behinkako akordio, ordezkaritza erregulatzen duten 
xedapenen interpretazio maula gisa kontsideratuko dira, beraz, baliorik gabekoa. 
 
 
 
20. ARTIKULUA Klub Printzipal Eta Filialaren Arteko Binkulua 
 
Klub nagusi baten eta bere ordezkaritzakoekin arteko loturak, jokalarien zerrenda dela 
eta, ondorengo ondorioak erakarriko ditu: 
 
a) Futbolariak, behin eta eskatutako adina bete eta gero eta inskribatuta dauden kluba 
baino maila goragokoa izanik, babes-emailearen katea osotzen duten edozein 
taldeetan zelairatu daitezke. 
 
b) Egoera hau ematen denean, jokalaria bere jatorrizko klubera itzul daiteke, beti ere, 
txapelketaren hamar partidu baino gehiago, alternatiboki edo jarraian, jokatu ez balitu 
eta jokatutako denbora erreala kontutan izan gabe. 
 
c) Lehen aipaturiko kontuetatik kanpo gelditzen dira “J”, “C”,  “I” eta “AL” lizentziak 
dituzten jokalariek. 
 
d) Ordezkaritza taldeetako jokalarien interbentzioa babes-emailearen lehenengo 
taldean izango balitz, jokalariek hogeitahiru urte baino gutxiago eduki beharko lituzkete. 
 
e) Kanporaketa sistema erabiltzen den txapelketetan, zeinetan maila ezberdinetako 
taldeak parte har dezakete, soilik jokatu dezake klub nagusiaren lehenengoak, salbu 
txapelketa oinarriak arau hau aldatu ezkero. 
 
21. ARTIKULUA Mugak 
 
Araudi honetako 15 eta 20 artikuluak baimentzen duten aukera, non behe mailako 
taldeetan eto klub filialetan inskribatuta dauden jokalariak talde nagusian edo 
babeslean parte hartu dezakete, aukera hau indargabetu egingo da, jokalariak goiko 
taldean inskribatuta egon direnean eta baja emanda eta inskripzioa beheko taldean 
formaldu dutenean. 
 

IV. TITULUA 
 

PUBLIZITATEA 
 

22. ARTIKULUA Kirol Jantzietan Publizitatea 
 
1. Kluben eskudun organoek aldez aurretik horrela erabakitzen baldin badute, beraien 
futbolariek edozein motatako partiduetan kirol-jantzietan publizitatea erabil dezatela 
baimendurik daude. 
 



11 
 

2. Futbolariek erakuts dezaketen publizitatea merkatal markaren sinbolo edo ezaugarri 
bat bakarrik izan liteke eta, honen pean, doazkion hitz edo siglak.  
 
3. Publizitateak ezingo die ideia politiko edo erlijiosoei aipamenik egin, ez eta Legeari, 
moralari, ohitura onei edo ordenu publikoaren kontrakoa izan. Ezingo dute edari 
alkoholikoen edo tabakoaren aipamenik egin, eta sekula ere ez, ezingo ditu klubaren 
koloreak edo ezaugarriak aldatu. 
 
4. Kirol jantziaren fabrikatzailearen merkatal markaren ezaugarria, sinboloa eta legenda 
aurkeztea ez da publizitatea kontsideratuko, neurriak, guztira, ez baldin badira 
hamabost zentimetro karratu baino handiagoak. 
 
5. Jokalarien kamisetetan agertzen diren kluben ezaugarri edo bereizgarriek ezin 
dezakete beraien izenaz aparte beste legendarik azaldu. 
 
6. Halaber, arbitroek eta entrenatzaileek ere beraien kirol jantzietan lehen aipaturiko 
egoera berdinetan publizitatea ager dezakete, eskudun organoek erreglamentatu edo 
baimendurik. 
 

II. LIBURUA 
 

FUTBOLARIENAK 
 

I. TITULUA 
 

FUTBOLARIEN KIROL KALIFIKAZIOA 
 
23. ARTIKULUA Kalifikazioa 
 
1. Futbolariak beren futbol-jardueragatik jasotzen duten ordainsariaren arabera 
sailkatzen dira: profesionalak eta ez-profesionalak edo afizionatuak. 
 
2. Futbol-jardueraren ondoriozko gastuen konpentsazioa gainditzen duen ordainsaria 
jasotzen duten futbolariak profesionalak izango dira, eta «p» motako lizentzia izapidetu 
beharko dute, futbolaria inskribatzen den taldea zein kategoriatara atxikita dagoen alde 
batera utzita. 
 
Horrelako inskripzioen eskaera futbolariaren kontratuaren kopia batekin eta Gizarte 
Segurantzan alta emanda egotearen kopiarekin aurkeztu beharko da. 
 
Futbolaria profesional gisa lehen aldiz inskribatzen denean, lizentzia inskribatzeko 
eskaerarekin batera Erregelamendu Orokorraren 23 bis artikuluan xedatutakoa 
aurkeztu beharko da. 
 
3. Futbolariek klub berari atxikita jarraitu ahal izango dute, maila aldatzen bada ere, 
baina haren indarraldian soilik. 
 
4. Futbol-jardueratik eratorritako gastuak gainditzen ez dituen konpentsazio bat 
jasotzen duten futbolariak ez dira profesionalak izango, eta kirol-denboraldi bakoitzean 
duten adinaren arabera izapidetuko dute lizentzia: 
 
23bis artikulua. Kluben eskubide ekonomikoak 
 
1. Talde batek lizentzia profesionala duen futbolari bat lehen aldiz inskribatzen 
duenean, lizentzia hori lortzeko aldez aurreko baldintza gisa, indarrean dagoen 
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araudiaren arabera dagokion zenbatekoa jarri beharko du BFF-FVFn, dagokion 
banaketaren arabera. 
 
Kopuru hori proportzionalki banatuko da aurretik futbolaria atxikita egon den kluben 
artean, hau da, EFFEn edo bertan integratutako Autonomia Eremuko Federazioen 
barruan dauden kluben artean, salbu eta eskubide horri berariaz uko egiten bazaio. 
Kontzeptu horregatik, ez dira. 
 
Profesional gisa inskribatzen duen kluba, bai eta haren filialak ere, salbu eta urtebetez 
gutxienez bati edo besteei atxikita egon bada. 
 
Bat-egite baten ondorioz sortutako klubak edo beste bat xurgatzen duenak aipatutako 
eskubide ekonomikoak ordaintzeko eskatu ahal izango du, baldin eta futbolaria bat 
xurgatutako klubetako bati lotuta egon bada. 
 
Areto Futbolaren espezialitatean, futbolariak gaztaroa amaitu zuen klubera arte egingo 
da banaketa, gaztaroa barne. 
 
2. Goragoko kategoriako talde batean ondoz ondo inskribatuz gero, gordetako 
kopuruaren eta kategoria berriari dagokionaren arteko aldea ordaindu beharko du klub 
berriak. 
 
3. Eskubide horiek erreklamatzeko epea 24 hilabetekoa izango da, futbolaria 
inskribatzen denetik zenbatzen hasita. 
 
4. Kirol-arauetan eta/edo aplikatzekoak diren hitzarmen kolektiboetan ezar 
daitezkeen beste eskubide batzuen hartzekodun izango dira klubak. 
 
24. ARTIKULUA Aldiberekotasuna 
 
Futbolariek, aldi berean, futbol-jardueraren berezko beste lizentzia mota bat izan 
dezakete, baldin eta taldeko, zelaiko, laguntzaileko edo delegatu, mediku, 
fisioterapeuta eta laguntzaile gisa jarduten badute, laguntzaile edo bigarren eta 
hirugarren erregionaleko eta gazte mailako eta beheragoko mailako taldeetako 
entrenatzaile eta teknikari gisa; kasu horretan, bi lizentziak aldi berean hartu ahal 
izango dituzte, baldin eta titulazio egokia badute eta jatorrizko klubak berariaz baimena 
eman badu. Lizentzia horrek izaera gehigarria izango du futbolariaren jarduerari 
dagokionez, eta haren lizentziak, nolanahi ere, lehenagokoa izan beharko du. 
 
Era berean, BFF-FVFk, bere eskumenen esparruan, bere jokalarien lizentzia bikoiztea 
baimendu ahal izango du, bere lehiaketetan arbitro gisa jardun ahal izateko. 
 
25. ARTIKULUA Laguntzak 
 
Futbolariek nahitaezko kirol-aseguru baten prestazioak jasotzeko eskubidea dute, beti 
ere kuotak egunean baldin badituzte, baita Erantzukizun Zibil moetako aseguru bati 
ere. 
 
26.ARTIKULUA Lizentzia Aldiberekotasuna Eta Disziplina Ondorioak 
 
1. Entrenatzaile edo auxiliar bezala lizentzia duen jokalari bat, jokalari bezala zigortua 
bada suspentsioarekin edo lizentzia gabeziarekin partidu kopuru baterako, 
entrenatzaile edo auxiliar funtzioak beta ahal izango ditu, bai partidu ofizialetan edo 
lagunartekoetan, salbuespen batekin, santzioa infrakzio larri edo oso larri batengatik 
denean, kasu honetan inhabilitazioa edukiko du entrenatzaile edo auxiliar bezala baita 
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ere, santzioa jaso duen partidu kopururako. 
 
2. Entrenatzaile edo auxiliar  bezala lizentzia duen jokalari bat, entrenatzaile edo 
auxiliar bezala zigortua bada, santzioa infrakzio larri edo oso larri batengatik denean, 
kasu honetan inhabilitazioa edukiko du jokalari bezala baita ere, santzioa jaso duen 
partidu kopururako. 
 
 
 
27. ARTIKULUA Mutualitate Betebeharrak 
 
FVF-BFF edozein klubeko entrenamendu edo partidu baten parte hartzeko,  futbolariak 
Espainako Futbolarien Prebizio Sozialeko Mutualitatera afiliatuak egon beharko dira, 
bere kuoten ordainketetan egunean egon, eta dagokion errekonozimendu medikua 
bete izana. 
 

II TITULUA 
 

LIZENTZIAK 
 
28. ARTIKULUA Definizioa 
 
Federakor Lizentzia, pertsonal eta besteganatu ezina,  bere jabeari dagokion Lurralde 
Federakundearen eta EFF-FVFko kide kondizioa ematen dion dokumentua da eta 
txapelketa desberdinetan parte hartzeko gaitzen du, beti ere txapelketen araudienpean 
dagokion klubari adskribatuta gelditurik. 
 
29. ARTIKULUA Sailkapena 
 
Lizentziak dagokion ereduan izapidetuko dira, federazio-formularioan, kirol-denboraldi 
bakoitzean duten adinaren arabera eta indarrean dagoen sistema informatikoaren 
bidez. 
 
Futbolari ez-profesionalen lizentziak dira (h letran xedatutakoari kalterik egin gabe), 
modalitate nagusian honako hauek: 
 
a) “A” edo “FA”: Afizionatuak edo Emakumezkoen Afizionatuak, bidean dagoen 
denboraldiaren Urtarrilak 1 eta gero hogei urte betetzen dituztenak. 
 
b)“J” edo “FJ”: Gazteak edo Emakumezkoen Gazteak, bidean dagoen denboraldiaren 
Urtarrilak 1 eta gero hamazazpi urte betetzen dituztenak eta hemeretzi urte betetzen 
dituzten denboraldiaren bukaera arte. 
 
c)“C” edo “FC”: Kadeteak edo Emakumezkoen Kadeteak, bidean dagoen 
denboraldiaren Urtarrilak 1 eta gero hamabost urte betetzen dituztenak eta hamasei 
urte betetzen dituzten urte naturalaren Abenduak 31 arte. 
 
d)“I” edo “FI”: Gaztetxo edo Emakumezkoen Gaztetxoak, bidean dagoen 
denboraldiaren Urtarrilak 1 eta gero hamahiru urte betetzen dituztenak eta hamalau 
urte betetzen dituzten urte naturalaren Abenduak 31 arte. 
 
e)“AL” edo “FAL”: Ume edo Emakumezkoen Umeak, bidean dagoen sasoian 
Urtarrilaren 1etik aurrera hamaika urte betetzen dituztenak, hamabi betetzen dituzten 
urte naturaleko abenduaren 31ra arte. 
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f) “B” edo “FB”: Umetxoak eta Emakumeen Umetxoak, uneko denboraldiko urtarrilaren 
1etik bederatzi urte betetzen dituztenak eta  urte naturaleko abenduaren 31ra arte 
hamar urte betetzen dituztenak. 
 
g) «PB» eta «FPB»: Aurreumetxo eta Emakumeen Aurreumetxoak; aurtengo 
denboraldiko urtarrilaren 1etik zazpi urte betetzen dituztenak eta urte naturaleko 
abenduaren 31ra arte zortzi urte betetzen dituztenak. 
 
h) «PRF»: Emakumezko Profesionala. 
 
Honako hauek dira profesionalak ez diren futbolarien lizentziak, areto-futbolaren 
espezialitatean, h) eta i) letretan xedatutakoari kalterik egin gabe: 
 
a)“AS” edo “ASF”: Afizionatuak edo Emakumezkoen Afizionatuak Areto Futbolean, 
bidean dagoen denboraldiaren Urtarrilak 1 eta gero hogei urte betetzen dituztenak. 
 
b)“JS” edo “JSF”: Gazteak edo Emakumezkoen Gazteak Areto Futbolean, bidean 
dagoen denboraldiaren Urtarrilak 1 eta gero hamazazpi urte betetzen dituztenak eta 
hemeretzi urte betetzen dituzten denboraldiaren bukaera arte. 
 
c)“CS” edo “CSF”: Kadeteak edo Emakumezkoen Kadeteak Areto Futbolean, bidean 
dagoen denboraldiaren Urtarrilak 1 eta gero hamabost urte betetzen dituztenak eta 
hamasei urte betetzen dituzten urte naturalaren Abenduak 31 arte. 
 
d)“IS” edo “ISF”: Gaztetxo edo Emakumezkoen Gaztetxoak Areto Futbolean, bidean 
dagoen denboraldiaren Urtarrilak 1 eta gero hamahiru urte betetzen dituztenak eta 
hamalau urte betetzen dituzten urte naturalaren Abenduak 31 arte. 
 
e)“SA” edo “SAF”: Kimuak edo Emakumezkoen Kimuak Areto Futbolean, bidean 
dagoen denboraldiaren Urtarrilaren 1etik aurrera hamaika urte betetzen dituztenak, 
hamabi betetzen dituzten urte naturaleko abenduaren 31ra arte. 
 
f) “BS” edo “BSF”: Umetxo Aretoa edo Emakumezkoen Umetxo Aretoa, aurtengo 
denboraldiko urtarrilaren 1etik hamarrak betetzen dituztenak eta urte naturaleko 
abenduaren 31ra bitartean bederatzi urte betetzen dituztenak. 
 
g) «PS» eta «PSF»: Aurreumetxo Aretoa edo Emakumezkoen Aurreumetxo Aretoa, 
aurtengo denboraldiko urtarrilaren 1etik zazpi urte betetzen dituztenak eta urte 
naturaleko abenduaren 31ra arte zortzi urte betetzen dituztenak. 
 
h) “PFS” Areto-futboleko Profesionala. 
 
i) “PRFS”: Emakumezkoen areto-futbol Profesionala. 
 
Hondartza-futbolaren espezialitatean, futbolarien lizentziak dira, halaber, honako 
hauek: 
 
a) “AP” edo “APF”: Hondartzako Afizionatuak edo Emakumezkoen Hondartza 
Afizionatuak, dagokion denboraldiko urtarrilaren 1etik aurrera hogei urte betetzen 
dituztenak. 
 
b) “JP” edo “JPF”: Hondartzako Gazteak edo Emakumezkoen Hondartza Gazteak, 
ebazpen honen xede den denboraldiko urtarrilaren 1etik aurrera hamazazpi urte 
betetzen dituztenak, 3 denboralditan. 
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c) “CP” edo “CPF”: Hondartzako Kadeteak eta Emakumezkoen Hondartzako Kadeteak, 
aurtengo denboraldiko urtarrilaren 1etik aurrera hamabost urte betetzen dituztenak eta 
urte naturaleko abenduaren 31ra arte hamasei urte betetzen dituztenak. 
 
d) “IP” edo “IPF”: Hondartzako Gaztetxoak eta Emakumezkoen Hondartzako 
Gaztetxoak. Aurtengo denboraldiko urtarrilaren 1etik aurrera hamahiru urte betetzen 
dituztenak eta urte naturaleko abenduaren 31ra arte hamalau urte betetzen dituztenak.  
 
e) «ALP» eta «ALPF»: Hondartzako Umeak eta Emakumezkoen Hondartzako Umeak. 
Aurtengo denboraldiko urtarrilaren 1etik hamaika urte dituztenak eta  urte naturaleko 
abenduaren 31ra arte hamabiak betetzen dituztenak. 
 
f) “BP” edo “”BPF”: Hondartzako Umetxoak edo Emakumezkoen Hondartzako 
Umetxoak. Aurtengo denboraldiko urtarrilaren 1etik hasi eta bederatzi urte betetzen 
dituztenak eta urte naturaleko abenduaren 31ra arte hamar urte betetzen dituztenak. 
 
g) “PBP” eta “PBPF”: Hondartzako Aurreumetxoak edo Emakumezkoen Hondartzako 
Aurreumetxoak.Aurtengo denboraldiko urtarrilaren 1etik zazpi urte betetzen dituztenak 
eta zortzi urte betetzen dituzten urte naturaleko abenduaren 31ra arte. 
 
h) “PFP”: Hondartzako Futboleko Profesionala. 
 
i) “PRFP”: Emakumezkoen Hondartza Futboleko Profesionala. 
 
j) EFFEk finkatutako/ezarritako beste edozein lizentzia. 
 
 
30. ARTIKULUA Eredua 
 
Lizentziak eredu ofizialean, ezarritako sistemaren bitartez formalduko dira. 
 
31. ARTIKULUA Edukia 
 
1.Lizentziaren agirian argi jasoko dira honako kontzeptu ekonomiko hauek: 
 
a) Nahitaezko aseguruen kuota: titularraren osasun arriskuak estaltzen dituen osasun 
laguntzako aseguruaren, erantzukizun zibileko aseguruaren eta heriotzagatiko eta 
galera anatomiko eta funtzionalengatiko kalte ordainen aseguruaren kuota, hain zuzen. 
 
b) Euskadiko kirol federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzeko kuota. 
 
c) Lurraldeko kirol federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzeko kuota. 
 
d) Federazioen eremuaz gaindiko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko kuota, hala 
badagokio. 
 
2. Lizentziaren agirian,halaber, argi jasoko dira honako eduki hauek: 
 
a) Lizentzia ematen duen federazioa. 
 
b) Lizentziaren iraupena. 
 
c) Jokalariaren Izena, abizenak, nortasuna, toki eta jaioteguna Kirol Federazio igorlea. 
 
d) Kirol disziplina. 
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e) Inskribatu nahi den klubaren izena eta identifikazio zenbakia, sartu behar den 
taldearen izena zehaztuz. 
 
f) Inskribatuta zegoen azken klubaren izena. 
 
g) Eskatzailearen eguna eta sinadura. 
 
h) Klubeko idazkariaren sinadura eta zigilua. 
 
i) Lizentzia ematen duen federazioko lehendakariaren sinadura, edo hark berariaz 
eskuordetutako pertsonarena. 
 
j) EFF-FVFak zehazten duen beste edozein inguramen. 
 
Atzealdean, behar bezala bete behar da kasu bakoitzari dagokion guztia. 
 
3. Lizentzia eskaeran jarri behar diren datuen egitasun falta, Diziplina Arautegiak 
zehazten duen bezela zigortuak izango dira. 
 
32. ARTIKULUA Lehen Lizentzia 
 
1.Lizentzia eskaera lehenengo aldiz egiten denean, futbolariaren N.A.N.ren fotokopia 
bat atxekitu beharko da; futbolariak adingabekoak baldin badira, N.A.N.z gain, bestela 
ezinean, jaiotze ziurtagiri ofiziala, aitak, amak edo tutoreak libratutako baimena ere 
atxekitu beharko da. 
 
2.Bere kirol bizitzan, futbolariek eduki ahal dituen hurrengo lizentzien edozein federazio 
tramiterako, NAN-ren fotokopia irakurgarria exigituko da. 
 
33. ARTIKULUA Mediku Miaketa 
 
1. Lehenengon lizentzia eskaera harpidetu baino lehen, futbolariak, eskudun federakor 
organoak zehazten duen mediku miaketa egin beharko du, beti ere jokalariak edozein 
txapelketa edo entrenamendutan parte hartu baino lehen. 
 
2. Betebeharrenbat ez-betetzeak ez du, inola ere ez, eskaera egiterakoan hartutako 
betebeharretatik baztertuko. 
 
34. ARTIKULUA Lizentzia Eskaera (Kompromiso-orria) 
 
1. Lizentzia Eskaerak behar bezala beteta daudenean, edo indarrean dagoen sistema 
informatikoan behar bezala inskribatuta daudenean, klubek BFF-FVFn aurkeztuko 
dituzte, dagokion dokumentazioa erantsita edo digitalizatuta, eta dagozkion eskubideak 
eta nahitaezko kirol-aseguruaren kuota ordainduta. 
 
Lizentzia berriztapena denean, aipatutako eskubideak entitareari lotuak jarraitzen duten 
jokalarien zerrendak edo erlazioak aurkeztean ordainduko dira. 
 
2. Lizentzia Eskaerak sinatuak izan diren eguna baino hamabost egun beranduago 
aurkezten baldin badira, baliotasun guztia galduko dute eta ez dira onartuak izango. 
 
35. ARTIKULUA Izapidetza 
 
Eskaerak behar den moduan formaldu direla frogatu eta gero, BFF-FVFk lizentziak 
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izapidetuko ditu eta EFF-FVF-ra datu informatikoak luzatuko ditu eta aurkezpenetik 
hamabost eguneko epean. 
 
36. ARTIKULUA Guztiz Osatu Bako Eskaerak 
 
1. Ez da guztiz bete gabe, gaizki beteta, zuzenduta edo beste edozein falta duen 
lizentzia eskaerarik onartuko, ez eta eskalearen identitatea zein den dudan jartzen 
dituzten argazkiak dituztenak ere. Horretarako ezarritako neurria (NAN ), kolorez eta 
eguneratua. 
 
2. Akats hauek dituzten eskaerak bueltatzen direnean klubak akatsik gabeko berri bat 
bete dezan, aurkitutako akatsak zeintzuk diren espreski azalduko zaizkio. 
 
37. ARTIKULUA Behin Behineko Lizentzia 
 
Futbolariaren behin behineko lizentzia, klub baten alde inskripzioa baieztatzen duen 
dokumentua da. 
 
38. ARTIKULUA Akordio Iraupena 
 
Lizentziek, futbolariak klub-arekin duen akordioaren iraupen berbera izango dute, 
indarrean dagoen arautegian azaltzen den edozein iraungipen zergati gertatu izan ezik. 
 
39. ARTIKULUA Erantzunkizuna 
 
1. Klubei dagokie lizentzia eskaerak behar den moduan ez aurkeztearen ondorioz gerta 
daitezkeen ondorioen erantzukizun osoa. 
 
2. Egin beharreko aldaketak egin eta gero, noizik behinkako akatsdun lizentzia baten 
baliokidetzak azken honi baliotasun osoa ematen dio, jatorrizkoaren espedizioaren 
egunetik hasita. 
 
3. Lizentzia baten espedizioak ez du inoiz futbolari baten inskripzioa baliokidetzen 
eskaerak ez-baliotasun falta baldin badu, ez-baliotasun falta gisa Liburu honen 31 
artikuluan agertzen diren datuen faltsukeria ulertzen baldin badugu. 
 

III. TITULUA 
 

LIZENTZIEN ESKAERA EPEA 
 
40. ARTIKULUA Eskaera Epea 
 
1.Klubek jokalarien lizentzien eskaera eta lorketa denboraldian zehar egin 
dezakete, baina inoiz ihardunaldiaren berrogeitazortzi ordu baino lehenago, epealdia 
bidean dagoen denboraldiaren Uztailak 1etik Maiatzak 15 bitartean izanik. 
 
2. Inskripzioa edo federakunde baimena, bere kasuan, partidua ospatu baino berrogeita 
zortzi ordu lehenago egin izana. 
 
3. BFF-FVFak ezin izango ditu Liga Nazional de Futbol Profesional,   1ª EFFE, 2ª 
EFFE, 3ª EFFE eta estatuko gainerako kategoriei (futbolari, areto-futbolari eta 
hondartza-futbolari) atxikitako kluben alde, eurek ezarritako inskripzio epeetatik kanpo, 
Liga-ren edo EFFE-RFEFren, hurrenez hurren, aldeko txostena egin beharko dute 
Araudi Orokorrak ezartzen duen futbolari-kupoa errespeta dadin. 
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IV. TITULUA 

 
LIZENTZIEN ERAGINA 

 
41. ARTIKULUA Lehen Lizentzia 
 
Futbolari baten lehengo lizentzia berak nahi duen klubaren izenean egingo zaio;  
hurrengoak berriz, Liburu honetan agertzen diren xedapenekin bat egingo dira. 
 
42. ARTIKULUA Fusio edo Absorzioa 
 
1. Bi kluben fusioa ematen baldin bada, afizionatu, gazte edo maila beheragoko eta era 
berean, areto futbol eta emakumezko futbol lizentzia duten eta, talde horietan 
inskribatuta dauden futbolariek, fusioaren ondorioz sortzen den klub horretan 
jarraitzeko ala ez jarraitzeko askatasun osoa izango dute. Aukera hau erabiltzeko, FVF-
BFFn erregistratzen den egunetik hasita zortzi eguneko epea izango dute. Epe 
horretan, FVF-BFFri idatziz bidalitako gutun baten bidez, klub-ez aldatzeko nahia 
adierazten ez dutenek, klub berriari adskribatuta geldituko dira, hau dela eta, lizentzia 
azken honen izenean formaldu beharko dute, interesatuaren lehengo taldearen 
eskubide eta betebehar guztietan subrogatuz.  
 
2. Lehen aipatutakoak eraginkortasun osoz aurrera egin dedin, fusioan interesatuta 
dauden klub guztiek beraien futbolariei, gutun egiaztatuaren bitartez eta gutxienez FVF-
BFFri fusioaren berri emateko data baino zortzi eguneko aurre-epearekin, aurreko 
atalaren textuaren berri emango diete. Betebehar honen ezbetzeak ez du jokalariaren 
aukerabide eskubidea ahulduko. 
 
43. ARTIKULUA Jokalarien Betebeharrak 
 
1. Klub baten lizentzia duten jokalariek ezingo dute beste kluben taldeetan ez lerrokatu, 
ez entrenatzea ez aktan agertzea, Arautegi honetan eta legezko xedapenetan 
zehazten dena izan ezik. 
 
2. Klubek ezin izango dute ezein bidez federaturik dauden jokalariak beren plantiletrako 
hartzeko deialdirik egin urte bakoitzeko uztailaren 1a baino lehen, ez eta deituriko 
jokalariek bertara joan ere, bere klubaren baimena, idatziz, lor dezatenik ezean. 
 
3. Xedapen honen ez-betetzearen erantzule inplikatutako kluba eta jokalaria izango 
dira eta Disziplina Arautegiko 74 artikuluan aurreikusitako zigorrak ezarriko zaizkie. 
 
44. ARTIKULUA Lizentzia Bikoizketa 
 
Denboraldi berean jokalari batek klubez aldatzeko aurrikusita dauden arauzko 
ustezkoetatik kanpo beste baten alde lizentzia formaldu ezkero, bikoizketan eroriko da, 
eta arazoa taldea erantzunkizunetan erori gabe lehenengo erregistratu denaren alde 
konponduko da; prioritate hau ezingo balitz erabaki, eta jokalaria klub batek inskribatuta 
edukiko balu, eskubidea honen alde izango litzateke. Hala ere, eskudun justizia 
federakor organoak erabakitzen duena onartuko da. 
 
45. ARTIKULUA Lizentzia Bikoizketa Disziplina Ezberdinetan 
 
1. Futbolariek bi lizentzia eduki ahal izango dituzte futbolean, areto-futbolean eta 
hondartza-futbolean, nahiz eta lizentzia mota bakoitzak lizentzia bakoitzaren berezko 
betebeharrak bere gain hartuko dituen. 
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2. Lizentzia horiek dituzten futbolariek lizentzia horiei dagozkien partidetan baino ezin 
izango dute esku hartu, baldin eta egun desberdinetan jokatzen badira. 
 
46. ARTIKULUA Jokalariearen Betebeharrak 
 
Futbolari afizionatu batek, lizentzia klub baten alde izenpetzen duenean, azken honek 
espreski horrela eskatzen dion bakoitzean, federakor erakundeak kontrolatutako 
partidu guztietan parte hartzera behartuta dago, baita klubak finkatutako entrenamendu 
guztietan, bere lanbidearen ordutegiarekin bateragarri denean behintzat parte hartzera 
ere. 
 
 
47. ARTIKULUA "A"/”FA”/“AS”/”ASF”/”AP”/”APF”  Lizentzia Mota 
 
Futbolari afizionatuek "A"/”FA”/“AS”/”ASF”/”AP”/”APF” moetako lizentzia eska dezakete 
adina mugapenik gabe. 
 
Hamar mila biztanle baino gutxiago dituzten herrialdeetan, afizionatu txapelketetan 
gehienez lau jokalari gazteen agerraldia baimentzen da, beste lau kadete gazte 
txapelketetan, lau haur kadete txapelketetan, lau alebin haur txapelketan, nahiz eta 
klubek beheragoko mailetan talderik ez izan, beti maila edo kategoria horrek txapelketa 
federatuengatik erregulatuta daudenean. 
 
Muga hori, baita aurreko pasartean aipatzen den jokalari kopuruaren inskripzio 
baimenari dagokionez ere, BFF-FVFren Zuzendaritza Batzordeak alda dezake 
herrialdearen ezaugarriak direla eta.  
 
Artikulu honi dagokionez, zentsu gisa nukleoaren biztanle ofizialen kopurua ulertuko da.  
 
 
Areto Futbolean, dena delako populazio-errolda edozein dela ere, baimena ematen da 
afizionatu mailako lehiaketetan lau futbolari gazte inskribatzeko eta jarduteko, lau 
kadete jubeniletan, lau haur kadeteetan, betiere kasuan kasuko klubak beheko mailan 
talderik ez badu. 
Muga hori, bai eta aurreko paragrafoan aipatzen den futbolari-kopurua inskribatzeko 
baimena ere, FFBFFk aldatu ahal izango du. 
 
 
 
48. ARTIKULUA Lizentzien Indargabetzea 
 
1. Klubek indarrean dagoen sistema informatikoaren bitartez izapidetuko dituzte 
federatun bajak. 
 
2. Jokalari afizionatuen bajak hiru aletan luzatu beharko da, klubaren paper ofizialean, 
azken honen zenbaki eta sigiluarekin, interesatuaren N.A.N.aren zenbakiarekin, data 
eta entitatearen Presidentearen edo Idazkariaren sinadurarekin. Ale bat FVF-BFFri 
emango zaio lizentziarekin batera, beste bat klubaren eskuetan geldituko da eta 
azkeneko alea jokalariak gordeko du. Bajak FVF-BFFri komunikatuko zaizkio, sinadura 
jarri eta hurrengo zazpi egunen barne, baliozkotasuna epe hau iragan eta gero erabat 
galduaz. 
 
3. Baja ezingo da, inola ere ez, inolako baldintzari lotuta egon eta ezarriko balitz, 
ezezarritzat joko da. 
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4. Klubak zirkunstantzialki Gestio Batzorde batek zuzenduko balu, azken hau jokalariei 
bajak emateko fakultatearen jabe izango da. 
 
5. Jokalari batek baja lortzen duenean, baja hori eman dion klubak, jokalariari, izanik, 
betetzeko dauzkan zorren berri ematen duen federakor agiri bat ematera behartuta 
dago. 
 
49. ARTIKULUA "A"/”FA”/“AS”/”ASF”/”AP”/”APF”  Lizentzia Motaren Efektuak 
 
1. "A"/”FA”/“AS”/”ASF”/”AP”/”APF” moetako lizentzia duten jokalariek beraien klub-ari 
denboraldi batez lotuta geldituko dira, elkarren arteko akordioz,bi edo hiru 
denboralditara luzatu egiten duen akordio bat dela medio izan ezik. Akordioaren 
iraupena lizentziak horretarako duen laukian agertuko da, eta bera, BFF-FVFan 
aurkeztu, edo horretarako sortu den inprimakian aurkeztuko da. 
 
2. Moeta honetako akordioak aurrera eramaten direla suposatuaz, epearen bukaera 
iristen denean, klubek emandako baja baten baliokidetasun berbera eta honek izaten 
dituen efektu berberak izango ditu, Araudi honen 48 artikuluan agertzen diren 
betebeharrak betetzeko beharrik izan gabe. 
 
3. Klubeko edozein taldetan lerrokatu ahal izango dira, erregelamendu bidez 
baldintzatuta egon ezean. 
 
50. ARTIKULUA Lizentzia  Berriztapena 
 
1. Klubak jokalarioen berriztapenak indarrean dagoen sistema informatikoaren bitartez 
zuzenean egingo dituzte, Abuztuak 20 baino lehen. 
 
2. Edozein moduan, klubek jokalariei, indibidualki, artikulu honek ukitzen dituen puntuei 
buruzko beraien erabakia zein den aditzera eman beharko die, eta bertan finkatzen 
diren epeen barnean. 
 
 
 
51. ARTIKULUA “J”/”FJ”/”JS”/”JSF”/”JP”/”JPF” Lizentzia Motaren Efektuak 
 
1. J”/”FJ”/”JS”/”JSF”/”JP” eta ”JPF” lizentzia moeta duten jokalariek, inskribatzen diren 
klubaren barnean lizentzia iraungitu harte bertan egotea konprometitzen dira; 
aipatutako iraungipen hau  denboraldiaren bukaeran emango da, baja edo iraupena bi 
edo hiru denboraldira luzatzen duen bi alderdien arteko akordio izenpetua lortu izan 
ezik. 
 
Konpromisoaren iraupena jaso beharko da BFF-FVFn aurkeztuko den lizentzia 
eskaeran edo EFF-FVFk ezarritako sistema informatikoan digitalizatuko den lizentzia-
eskaeran. 
 
52. ARTIKULUA “C”/”FC”/”CS”CSF”/”CP”/”CPF” Lizentzia Motaren Efektuak 
 
“C”/”FC”/”CS”/”CSF”/”CP”/”CPF” lizentzia duten jokalarien konpromisoa denboraldi 
bakoitzaren amaieran iraungiko da, baita beren lizentziakoaren azkena ere, eta libre 
geratuko dira, beraz, Euskal Federazioko edozein talderi atxikitzeko. 
 
53. ARTIKULUA “I”/”FI”/”IS”/”FIS”/”IP”/”IPF” Lizentzia Motaren Efektuak 
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 “I”/”FI”/”IS”/”FIS”/”IP”/”IPF”  lizentzia duten jokalarien konpromisoa denboraldi 
bakoitzaren amaieran iraungiko da, baita beren lizentziakoaren azkena ere, eta libre 
geratuko dira, beraz, edozein talderi atxikitzeko. 
 
54. ARTIKULUA “AL”/”FAL”/”ALS”/”ALSF”/”ALP”/”ALPF” Lizentzia Motaren 
Efektuak 
 
 "AL""/”FAL”/”ALS”/”ALSF/”ALP”/”ALPF” lizentzia duten jokalarien konpromisoa 
denboraldi bakoitzaren amaieran iraungiko da, baita beren lizentziakoaren azkena ere, 
eta libre geratuko dira, beraz, edozein talderi atxikitzeko. 
 
54. BIS ARTIKULUA “B”/”BI”/”BS”/”BSF”/”BP”/”BPF” Lizentzia Motaren Efektuak 
 
“B”/”BI”/”BS”/”BSF”/”BP”/”BPF” lizentzia duten jokalarien konpromisoa denboraldi 
bakoitzaren amaieran iraungiko da, baita beren lizentziakoaren azkena ere, eta libre 
geratuko dira, beraz, edozein talderi atxikitzeko. 
 
55. ARTIKULUA Jokalarien Berriztapena 
 
1. Klubek futbol jokalariak eraberritzeko dituzten eskubideak, Liburu  honek aurrikusten 
dituen kasu berezietan, ahulduta geldituko dira jokalari hauek aurreko denboraldian 
gutxienez bost partidu ofizialetan zelairatuta izango ez balira, horietako bi partidutan 
baino gehiagotan gutxienez partidu osoa jokatuz, lesio, gaixotasun edo ezintasun 
fisikoren batek horrela izan zedila utzi izan ez izan balu ezik.  
 
2. Ezeztapen kausa honen konkurrentziak klubaren eta jokalariaren edo bere lege 
errepresentatzaileen arteko loturak efektu aproposa izan dezan, azken honek FVF-
BFFri formalki inbokatu beharko dio denboraldiaren Uztailak 30 baino lehen. 
 
55 BIS ARTIKULUA – Aplicatu beharreko araudia Lizentzia Profesional eta 
Futbolari profesionalen birkalifikazioa 
 
1.- Baimena duten futbolarien “P” kontratu-araubidea indarrean dagoen legeriak eta, 
hala badagokio, formalizatzen diren hitzarmen kolektiboek arautuko dute. 
 
2.- Aipatutako xedapenak alde batera utzita eta horien aurka egiten ez duten heinean, 
EFFEren Erregelamendu Orokorrean ezarritakoaren arabera arautuko dira. 
 
3.- Konpromisorik gabe dauden futbolari profesionalak, eskatzen duten guztietan, ez-
profesional gisa kalifikatu ahal izango dira, eta izaera hori berreskuratu ahal izango 
dute. Hala ere, profesional gisa inskribatutako futbolari batek ezin izango du ez-
profesional gisa jardun, harik eta bere azken partida jokatu eta gutxienez hogeita 
hamar egun igaro arte. Aurreko paragrafoan xedatutakoak ez du eragotziko FIFAren 
Estatutuari eta Jokalarien Transferentziari buruzko Erregelamenduak ezarritakoa, 
baldin eta elkarte nazionalen artean egiten badira. 
 
4.- Birkalifikazioa aldez aurretik espedientea eginda erabakiko da, eta izapide hauek 
bete beharko ditu: 
 
5.- Futbolariak denboraldiko edozein hilabetetan eskatu ahal izango du, bai bere azken 
kluba inskribatuta dagoen autonomia-erkidegoko federazioaren bidez, bai inskripzio 
berriko federazioaren bidez. Federazio horrek EFFEi egin beharko dio eskaera. 
 
6.- EFFEk izango du birkalifikazioa baimentzeko eskumena, eta kasuan kasuko 
futbolariak baimena eman ondoren eman ahal izango du izena, profesional gisa, baina 
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denboraldi berean ezin izango du lanbide-lizentziarik lortu, klubak baja eman ez badio 
behintzat. 
 
56. ARTIKULUA Espainiar Nazionalitatea Ez Duten Jokalariak 
 
1. FVF-BFFren eskuduntzaren alorrean, komunitateko atzerriko futbol jokalariak inongo 
mugarik gabe inskriba daitezke, eta dagokion dokumentu ofizialaren bidez soilik 
baieztatu behar izango dute beren identitatea. 
 
2. Ez komunitarioak diren atzerriko futbol jokalariak inongo mugarik gabe inskriba 
daitezke, egun dauden eta baita aldi baterako sortu daitezkeen edozein maila eta 
kategorietan, beti ere euren administrazio auzotartasuna Euskal Autonomi Erkidegoan 
kreditatu ezkero. 
 
3. Aurreko puntuek ezartzen dituzten erregimenetan integratzen diren jokalariak, 
antolakuntza federatiboan erregimen orokorretik inskribatzen direnen eskubide eta 
betebehar, eta arautegi berdinaren menpean egongo dira. 
 
4. Europar Batasunaren barnean jaio ez diren espainiar eta komunitateko jokalari 
guztiek, estatu mailako txapelketetan inskribatzeko RFEF-E.F.F.E-ren baimena behar 
dute, eguneratua dagoen NAN, pasaporte edo NIE-ren kopia aurkezteko beharrarekin. 
 
5. beste Elkarte batena inskribatuta egon diren atzerriko jokalariak, RFEF-E.F.F.E 
aurrean “Nazioarteko Transferentzia Agiria” eskatu beharko dute, euren harremana 
finkatuko duten kluba espresuki adieraziz, euren filiazioa, nazionalitate eta egoitza 
baimenaren dokumentazioa aurkeztuz, honez gain espainian egotearen arrazoiak. 
Eskaerak beti izaera indibiduala izango dute. 
 
6. Inoiz inskribatu ez diren jokalariek ez dute “ Nazioarteko Transferentzi Agiri-rik” 
behar. Kanpotik datozen jokalari guztiek RFEF-E.F.F.E baimena behar du.  
Jokalariaren betebeharra izango da, dagokion dokumentazioa aurkeztea, eta hau 
adierazpen notarial edo dagokion lurraldeko federazioaren Idazkari Nagusiaren 
aurrean, zeinetan beste FIFA-ko beste elkarte baten parterik ez duzula hartu , eta 
jokalariaren pasaportearen benekotasun kopia bat. 
 
 
 
 
 

V. TITULUA 
 

ARETO FUTBOLEKO JOKALARIEN LIZENTZIAK 
 
57.ARTIKULUA Lizentzien Gehienezko Zenbakia 
 
1.Klubak gehienez hamabost  lizentzia eduki ditzakete maila ezberdinetan dauden talde 
bakoitzarengatik, denboraldian zehar bajak eta altak konpentsatu daitezke, 
hogeitabosteko limiterarte, erreglamendu eta arauak esaten dutenari kasu eginez. 
 
Kasu berezietan, Zuzendaritza Batzak beheragoko mailetako taldeetan lizentzien 
kopurua handitzea baimendu dezake. 
 
2.Klub txapelketaren hasieratik eta irauten duen bitartean, inskribatuta gutxienez 6 
jokalari eduki beharko dituzte. 
 



23 
 

VI. TITULUA 
 

TEKNIKARIAK ETA BERAIEN LIZENTZIAK 
 
58.ARTIKULUA Entrenatzaileen Inskripzioa 
 
1. Entrenatzaile baten inskripzioa da klub batekin duen lotura, harreman eta lotura hori 
adostasunez ezartzen duen konpromiso edo kontratu bat formalizatuz, kasuaren 
arabera. 
 
2. Entrenatzaileen lizentziak FVF-BFFk ezarritako formulario ofizialaren  bitartez 
formalduko dira, interesatuak, bertan eskatzen diren datu eta dokumentazioaz gain, 
honako hauek aurkeztu beharko ditu: dagokion diploma/titulua, gaitasun-ziurtagiri 
medikoa, nahitaezko kirol-aseguruan alta emanda egotea eta, hala badagokio, 
Entrenatzaileen Batzordeko afiliazio-bisatua. 
 
3. Entrenatzailearen behin betiko lizentzia EFF-FVFk emandako agiria da, inskribatuta 
dagoen taldeak bere karguari dagozkion eginkizunak betetzeko gaitzen duena, eta 
BFF-FVF, EFF-FVF eta EFFE, FIFA eta UEFAren estatutuak, erregelamenduak eta 
gainerako xedapenak onartzea dakar. 
 
58 Bis ARTIKULUA Praktiketako entrenatzaileen inskripzioa. 
 
1. Praktiketako entrenatzaile baten inskripziotzat hartzen da BFF-FVFko 
entrenatzaileen eskolan inskribatuta dagoen ikaslea, aldi berean, eskolak ezarritako 
ikasgaien ikasketa teorikoak eta ikastaroa amaitzeari dagokion titulua lortzeko eskatzen 
diren praktikak egiten ari dena. Horretarako, tutore bat izan beharko du, jarduneko 
entrenatzaile titularra, hau da, entrenatzaile-praktikak egiten ari den denboraldian 
futbol-klub batekin kontratua indarrean duena. 
 
Praktika horiek egiteko konpromisoak entrenatzaile-eskolaren, futbol-klubaren, 
entrenatzaile titularraren eta ikaslearen beraren baimena izan beharko du. Azken ikasle 
horrek egingo ditu praktika horien tutore-lanak, eta klub bati lotuta egongo da. 
Horretarako, konpromisoa edo kontratua formalizatuko du, kasuaren arabera, eta 
harreman eta lotura hori adostuko du. 
 
2. Praktiketako entrenatzaileen inskripzioa EFF-FVFk ezarritako formulario ofizialaren 
bidez formalizatuko da, eta interesdunak, bertan eskatzen diren datu eta 
dokumentazioaz gain, honako hauek aurkeztu beharko ditu: entrenatzaile Eskolaren 
ziurtagiria, gaitasun-ziurtagiri medikoa, nahitaezko kirol-aseguruan alta emanda egotea. 
59. ARTIKULUA Entrenatzaile Lizentzia Motak 
 
1.Modalitate nagusian entrenatzaile lizentziak hurrengoak dira: 
 
a) "ET": Entrenatzaile Titularra. Beharrezkoa da eredu ofiziala eta dagokion 
kategoriarekin bat datorren diploma edo titulazioa. Futbola eta Futbola Emakumezkoen. 
 
b) "EA": Entrenatzaile Laguntzailea. Beharrezkoa da eredu ofiziala eta dagokion 
kategoriarekin bat datorren diploma edo titulazioa. Futbola eta Emakumezkoen Futbola. 
 
c) “EP”: Atezainen Espezialista. Beharrezkoa da futboleko atezainen espezialista 
izateko ikastaroaren eredu ofiziala eta diploma, dagokion erakundeak emana. 
 
d) “EPR”: Praktiketako Ikasle Entrenatzailea. Beharrezkoa da Entrenatzaile Eskolaren 
ziurtagiria. 
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2. Areto Futboleko espezialitatean entrenatzaile lizentziak hurrengoak dira: 
 
a) "EST": Areto-entrenatzaile Titularra. Beharrezkoa da eredu ofiziala eta dagokion 
kategoriarekin bat datorren diploma edo titulazioa. Areto-futbola eta emakumeen areto-
futbola. 
 
b) "ESA": Areto-entrenatzaile Laguntzailea. Beharrezkoa da eredu ofiziala eta dagokion 
kategoriarekin bat datorren diploma edo titulazioa. Areto-futbola eta emakumeen areto-
futbola. 
 
c) «ESP»: Areto-atezainen Espezialista. Beharrezkoa da futboleko atezainen 
espezialista izateko ikastaroaren eredu ofiziala eta diploma, dagokion erakundeak 
emana eta emana. 
 
d) «EPRS»: Praktiketako Ikasle Areto Entrenatzailea. Beharrezkoa da Entrenatzaile 
Eskolaren ziurtagiria. 
 
3. Hondartzako Futbolaren espezialitatean, entrenatzaileen lizentziak honako hauek 
dira: 
 
a) "ETPL": Hondartzako Entrenatzaile Titularra. Beharrezkoa da eredu ofiziala eta 
dagokion kategoriarekin bat datorren diploma edo titulazioa. Hondartzako Futbola eta 
Emakumezkoen Hondartza Futbola. 
 
b) "EAPL": Hondartzako Entrenatzaile Laguntzailea. Beharrezkoa da eredu ofiziala eta 
dagokion kategoriarekin bat datorren diploma edo titulazioa. Hondartzako Futbola eta 
Emakumezkoen Hondartza Futbola. 
 
60. ARTIKULUA Entrenatzaileen Kategoriak 
 
Entrenatzaileen kategoriak dira: 
 
a) Profesionala: Futbol, Areto Futbol edo Hondartza Futboleko Entrenatzaile Diploma 
Profesionala dutenek osatuko dute. 
 
b) Aurreratua: Futbol, Areto Futbol edo Hondartza Futboleko Entrenatzaile Diploma 
Aurreratua dutenek osatuko dute. 
 
c) Oinarrizkoa: Futboleko, Areto Futboleko edo Hondartza Futboleko Entrenatzailearen 
Oinarrizko Diploma dutenek osatuko dute. 
 
d) UEFA “C”, “B”, “A” eta “PRO” diploma/lizentziak dituzten entrenatzaileak eta UEFAko 
diplomak/lizentziak dituzten entrenatzaileak eta, hala badagokio, dauden hitzarmenen 
arabera ezartzen direnak. 
 
e) Futboleko monitorea (UEFA “C”), Areto-futbola edo Hondartza-futbola: Futbol, Areto 
Futbol edo Hondartza Futboleko Monitorearen Diploma dutenek osatuko dute. 
 
f) Futboleko, Areto-futboleko edo Hondartza-futboleko kirol-teknikariak eta goi-mailako 
kirol-teknikariak, araubide bereziko irakaskuntza ofizialetatik datozenak. 
 
61. ARTIKULUA Entrenatzaileen Eskumenak 
 
1. Entrenatzaile Diploma Profesionalak/ UEFA PRO Lizentzia futboleko edo areto 
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futboleko edozein selekzio edo federatuta dagoen edozein talde entrenatzeko 
gaitasuna ematen du. 
 
2.   Entrenatzaile Diploma Aurreratuak/ UEFA A Lizentzia autonomia-erkidegoko 
futboleko edo areto-futboleko taldeak eta selekzioak entrenatzeko ahalmena ematen 
du. 
 
3.  Entrenatzaile Oinarrizko Diplomak / UEFA B Lizentzia futboleko lurralde-eremuko 
gazte eta behe mailetako eta areto-futboleko gainerako kategorietako taldeak 
entrenatzeko. 
 
Hondartzako Futbolaren espezialitatean, dagokion Batzordeak zehaztuko du maila 
bakoitzaren ahalmena, hondartzako futbolarekiko hartu behar den 
espezifikotasunarekin. 
 
4. Futboleko edo areto-futboleko monitorearen diplomak ahalmena ematen du areto 
futboleko alebin eta kadete eta benjamin kategorietan edo, bere garaian, estatu 
mailako lehiaketak egon zitezkeen oinarrizko futboleko kategorietan eta autonomia-
erkidegoko lehiaketa ofizialetan entrenatzeko, dagokion federazioak zehaztutako 
kategorietan. 
 
5. Praktiketako entrenatzailea. Profesionalak ez diren lehiaketa ofizialetan ofizialki 
akreditatutako entrenatzailearekin lan egiten du, taldeak zuzentzeko eta entrenatzeko. 
Bere ikaskuntza-zereginetan, praktikak egiten dituen lehiaketaren kategoriaren arabera 
tituludun entrenatzaile batek lagunduta egon beharko du beti. 
 
6. Praktiketako entrenatzaile tutorea. Indarrean dagoen lizentzia duen eta jardunean 
dagoen entrenatzaile tituluduna da, eta entrenamenduetan eta lehiaketa ez-
profesionaleko partida ofizialetan ikuskatu eta babesten ditu EFFE-ek aitortutako 
entrenatzaileen titulu eta diplometara bideratutako ikasketa-planetan aurreikusitako 
praktikak, baldin eta horiek edo beren zentroek borondatez eta autonomiaz erabakitzen 
badute praktikak futboleko lehiaketa ez-profesionalaren testuinguruan egitea. 
 
Praktiketako Tutore Entrenatzaileak UEFA C baino goi-mailako titulazioa izan beharko 
du, praktiketako entrenatzaileak UEFA C lortu nahi badu. 
 
Gainerako titulazioetan, praktiketako tutoreak tutore jardun ahal izango du, baldin eta 
gutxienez praktiketako entrenatzaileak lortu nahi duen titulazioa badu. 
 
 
62. ARTIKULUA Aktibitatea Aurrera Eramateko Baldintzak 
 
a) Dagokion lizentzia lortzea, formulario ofizialaren bidez, partiduak entrenatzeko eta 
bere taldea zuzentzeko ahalmena emango diona, eta hark emango du, "ET", "EA" edo 
"EST", “ESA” izenpean, dagokion entrenatzaileen batzordeak txostena egin ondoren. 
 
b) Batzordeak federazio-kontratuaren a) eta b) atalen kuota finkoa ordaindu beharko du 
edo ordainsari guztien % 3a, kuota hori handiagoa denean, dagokion lizentzia 
izapidetzeagatik/ikus-onesteagatik. 
 
2. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako prestatzaile fisikoek, lizentziadunek 
edo graduatuek, eta eskumena duen erakundeak emandako Futboleko Atezainen 
Espezialista Ikastaroko diplomadunek, eta dagokionean zehaztu daitezkeenek, 
entrenatzaileei buruzko araudiak ezartzen dituen baldintza berberak bete beharko 
dituzte eta "PF" edo “EP” izeneko lizentzia izenpetu ahal izango dute. 



26 
 

 
63. ARTIKULUA Entrenatzailearen Kontratua 
 
Entrenatzaileak eta Klubaren legezko ordezkariek sinatutako kontratua aplikazio 
informatiko baten bidez aurkeztuko da BFF-FVFn. 
 
Kontratuarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira: 
 
- Lizentzia argazkiarekin. 
- Medikuaren ziurtagiria, kirola egiteko gaitasuna adierazten duena. 
- Sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa. 
- Lizentziaren tramitazioa ordaindu izanaren egiaztagiria. 
- Entrenatzaileen Batzordeko kide egin izanaren egiaztagiria. 
- Egiten den kategoriarako eskatzen den titulua. 
 
64. ARTIKULUA Entrenatzaile Kontratuaren Edukia 
 
Kontratuak, gutxienez, ondorengo datuak azaldu beharko ditu: 
 
a) Parte hartzaileen izenak, ardura, lekua, data eta klubaren zigilua. 
 
b) Entrenatzailearen kualitatea - profesionala edo afizionatua eta titulazio mota. 
 
c) Taldearen kategoria. 
 
d) Bete beharreko eginkizun eta erresponsabilitateak. 
 
e) Baldintza ekonomikoak. 
 
f) Iraunaldia. 
 
65. ARTIKULUA Entrenatzaileen Kontratazioa 
 
1. Taldeentzat nahitaezkoa izango da kategoriari dagokion diploma edo titulua duen 
entrenatzaile bat izatea. 
 
Ezinbesteko kasuetan izan ezik, entrenatzaileak bere taldeak edozein lehiaketatan 
jokatzen dituen partidetan egon beharko du, hala agertuko da dagokion aktan eta 
aulkian eseriko da partidan zehar. 
 
2. Klubek, gainera, entrenatzaile laguntzaile bat edo gehiago kontratatu ahal izango 
dituzte, baldin eta entrenatzaile horiek kasuan kasuko taldearen kategoriari dagokion 
titulazioaren berdina edo txikiagoa izan behar badute, gutxienez entrenatzailearen 
oinarrizko diploma (UEFA C) izan beharko dute eta "ea" edo "hori" lizentzia bideratu 
beharko dute. 
 
Ez da entrenatzaile laguntzailearen lizentziarik izapidetuko talde horrek ez badu 
entrenatzaile titularrik inskribatuta. 
66. ARTIKULUA Bakanteak 
 
1.Txapelketa hasi eta gero entrenatzaile titularren postua hutsik geldituko balitz, klubak, 
bi aste baino lehen, taldea militatzen duen kategorirako behar den bezala titulatuta 
dagoen beste entrenatzaile bat kontratatu beharko du. 
 
2. Aurreko parrafoak ezarritakoa ez egiteak, federazioko organu disziplinarioek, neurri 
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disziplinarioak hartzea eragingo du. 
 
67. ARTIKULUA Federakunde Baja 
 
Klub baten eta entrenatzaile titular, entrenatzaile laguntzaile, atezainen espezialista 
edo prestatzaile fisiko baten arteko harremana hausten bada, arrazoia edozein dela 
ere, azken horiek beste talde batean jardun ahal izango dute, behin bakarrik, 
denboraldi berean, entrenatzaile, zuzendari, ordezkari, teknikari edo jokalari gisa, baina 
betiere izena eman nahi duen kluba aurreko denboraldiko dibisio berekoa ez bada. 
 
68. ARTIKULUA Kontratuen Betetzearen Bermea 
 
1. Klubari ez zaio entrenatzaile titularraren, entrenatzaile laguntzailearen, atezainen 
espezialistaren edo prestatzaile fisikoaren lizentziarik izapidetuko, baldin eta, eskatu 
arren, klubari ez badizkio ordaindu edo bermatu kargu horretan dauden aurrekoei zor 
dizkien zenbateko guztiak. 
 
Batzorde Jurisdikzionalak eta Adiskidetzekoak, BFF-FVFko Entrenatzaileen 
Batzordeari entzun ondoren, klubak eman beharreko bermearen edo 
fidantzamenduaren zenbatekoa, forma eta baldintzak zehaztuko ditu, harik eta 
ebazpena ematen den arte, teknikari berri bat inskribatu ahal izan dezan. 
 
2. Horri kalterik egin gabe, ez da entrenatzaileen lizentziarik izapidetuko, ez berrituko, 
eta futbolariengandik ere ez da libratuko, dena delako urteko ekainaren 30ean aurreko 
entrenatzaileari edo entrenatzaileei zor zizkieten zenbateko guztiak ordaindu edo 
bermatu ez dituzten klubei; ez-ordaintze horrek, gainera, eta erregelamenduz 
aurreikusitako beste ondorio batzuk alde batera utzita, administrazio- eta federazio-
eskubideak etetea ekarriko du. 
 
Haiekin kontratua sinatu duten klubak eta entrenatzaileak libre dira, auzirik egonez 
gero, lan-jurisdikziora edo Jurisdikzio eta Adiskidetze Batzordera jotzeko. Lehenengo 
bidea aukeratzen badute, Jurisdikzio eta Adiskidetze Batzordea automatikoki inhibituko 
da gaia ezagutzetik. 
 
Aipatutako federazio-batzordeak auzia ulertzen badu, hilabeteko epean ebazpena 
eman beharko du, eta, kasu bakoitzean, batzorde horretako inguruabarrak haztatu eta 
baloratu beharko ditu. 
 
69. ARTIKULUA Entrenatzaile Eta Jokalari Lizentziaren Aldiberekotasuna 
 
1. Denboaraldian zehar haien jarduera etendu duten entrenadoreek, futbolari lizentzia 
egin ahal dute, kontutan izanda denboraldi horretan egon diren klubak ezin duela klub 
berriarekiko erlazioarik izan, ez dependentzia ez filial izaerakoa. 
 
2. Entrenatzaile titularraren edo entrenatzaile laguntzailearen titulazioa duten 
futbolariek teknikarien lizentzia horiek futbolariarenarekin batera hartu ahal izango 
dituzte, baina soilik teknikari gisa jardun ahal izango dute lizentzia duten klubaren 
mendeko taldeetan edo filialetan, eta gazte eta beheragoko mailako beste klub 
batzuetan, edo bigarren edo hirugarren mailako eskualdekoetan. 
 
3. Bat egite ematen den kluben teknikariek haien komrpomisua amaitzen dute eta nahi 
duten klubetan izan eman dezakete, beti ez kontuta izanda ez doazela honako 
Legediaren aurka. 
 

II. KAPITULUA 
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TEKNIKARIEN BESTE LIZENTZIA MOTAK 

 
70. ARTIKULUA Teknikarien Beste Lizentzia Batzuk 
 
1. Modalitate Nagusian hurrengoak ere Teknikarien lizentziak dira: 
 
a)”D”: Ordezkaria. Formulario ofiziala beharrezkoa. Futbola eta Emakumezkoen 
Futbola. 
 
b)”M”: Medikua. Kontratua eta titulazioa ofiziala beharrezkoa. Futbola eta 
Emakumezkoen Futbola. 
 
c)”PF”: Prestatzaile Fisikoa. Formulario ofiziala eta titulazioa ofiziala beharrezkoa. 
Futbola eta Emakumezkoen Futbola. 
 
d)”ATS/FTP: ATS edo Fisioterapeuta. Kontratua eta titulazio ofiziala beharrezkoa. 
Futbola eta Emakumezkoen Futbola. 
 
e)”EM”: Materialaren Arduraduna. Kontratua beharrezkoa. Futbola eta Emakumezkoen 
Futbola. Aulkian tokirik ez izateko mugarekin. 
 
f)”AU”: Laguntzailea. Futbola eta Emakumezkoen Futbola. Beharrezkoa osasun-titulua. 
 
g) “COF”: Futbol kordinatzailea. Beharrezko titulazioa. 
 
h) ”MO”: Monitorea. Formulario ofiziala eta dagokion mailako titulazioa beharrezkoa, 
Futbol eta Emakumezkoen Futbola.  
 
2. Hurrengoak ere Areto Futboleko espezialitatean Teknikarien lizentziak dira: 
 
a)”MOS”: Areto Futboleko Monitorea. Formulario ofiziala eta dagokion mailako 
titulazioa beharrezkoa. Areto Futbola eta Emakumezkoen Areto Futbola. 
 
b)”MOS2”: Areto Futboleko Bigarren Monitorea. Formulario ofiziala eta dagokion 
mailako titulazioa beharrezkoa. Areto Futbola eta Emakumezkoen Areto Futbola. 
 
c)”DS”: Areto Futboleko Ordezkaria. Formulario ofiziala beharrezkoa. Areto Futbola eta 
Emakumezkoen Areto Futbola. 
 
d)”MS”: Areto Futboleko Medikua. Kontratua eta titulazioa ofiziala beharrezkoa. Areto 
Futbola eta Emakumezkoen Areto Futbola. 
 
e)”PFS”: Areto Futboleko Prestatzaile Fisikoa. Formulario ofiziala eta titulazioa ofiziala 
beharrezkoa. Areto Futbola eta Emakumezkoen Areto Futbola. 
 
f)”ATSS: Areto Futboleko ATS edo Fisioterapeuta. Kontratua eta titulazio ofiziala 
beharrezkoa. Areto Futbola eta Emakumezkoen Areto Futbola. 
 
g)”EMS”: Areto Futboleko Material Arduraduna. Kontratua beharrezkoa. Areto Futbola 
eta Emakumezkoen Areto Futbola. Aulkian tokirik ez izateko mugarekin. 
 
h)”AUS”: Areto-futboleko osasun-laguntzailea. Beharrezkoa osasun-titulua. 
 
i)  "COFS": Areto-futboleko Kordinatzailea. Areto-futbola eta emakumeen areto-futbola. 
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3. Hondartza-futbolaren espezialitateko lizentziak dira, halaber, honako hauek: 
 
a) "DP": Hondartzako ordezkaria. Beharrezkoa da eredu ofiziala. Hondartzako Futbola 
eta Emakumezkoen Hondartza Futbola. 
 
b) "MP": Hondartza-medikua. Beharrezko kontratua eta titulazio ofiziala. Hondartzako 
Futbola eta Emakumezkoen Hondartza Futbola. 
 
c) "PFP": Hondartzako prestatzaile fisikoa. Beharrezkoa da eredu ofiziala eta titulazioa. 
Hondartzako Futbola eta Emakumezkoen Hondartza Futbola. 
 
d) "ATSP": ATS edo Hondartzako Fisioterapeuta. Beharrezko kontratua eta titulazio 
ofiziala. Hondartzako Futbola eta Emakumezkoen Hondartza Futbola. 


