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Xedapen orokorrak 

 

1. Artikulua. Arautegi honek Batzar Nagusia eratzeko erregimena eta Golfeko 

Euskal Federazioko Lehendakari jaun/andrearen hautaketa erregulatzen ditu. 

 

Bertan aurreikusten ez den guztia Euskal Herriko Kirol Legean ezarritakoari 

jarraiki ebatziko da; Euskal Herriko Kirol Federaziotako urtarrilaren 31ko 

16/2006 Dekretuan, hala nola Hauteskunde arloan eta Federazioko Estatutuetan 

hau garatzeko adierazten den xedapen orotan. Modu osagarrian, Administrazio 

Prozeduraren arautze orokorrean eta Euskal Herrian indarrean dagoen 

hauteskunde-erregimeneko arautze berezi eta orokorrean ezarritakoa ere aplikatu 

ahal izango da. 

 

2. Artikulua. Hauteskundeak lau urtetik behin ospatuko dira,  udako Joko 

Olinpikoak ospatzen diren urteekin batera. 

 

3. Artikulua. Botoak izaera libre, zuzen, berdin eta sekretua izango du. 

 

4. Artikulua. Hauteskunde-Erroldako datuen tratamendu nahiz jendarteratze eta 

hauteskunde-prozesuan zehar lortutako datu guztien helburu esklusiboa 

sufragio-eskubidearen jarduera bermatzea izango da, horrenbestez, hau ezin 

izango da beste edonolako helbururako erabili nahiz eman. 

 

Edozein kasutan, datu babesaren arloan indarrean dagoen eskumeneko legean 

aurreikusitakoa aplikatu ahal izango da. 

 

Hauteskundeen deialdia 

 

5. Artikulua. Golfeko hiru lurralde Federaziotako hauteskunde prozesuak 

amaitutakoan, Golfeko Euskal Federazioko Lehendakari jaun/andreak 

hauteskunde-prozesuaren bideratzeari hasiera emango dio. 

 

Deialdia hitzartutakoan, hau Golfeko Euskal Federazioaren lokaletan erakutsiko 

da, eta bere federatuen artean zabalduko da. 

 

6. Artikulua. Golfeko Euskal Federazioko jarduneko Lehendakari jaun/andreak, 

gehieneko hilabeteko epean, dagokion hauteskunde-prozesuari hasiera emateko 

Hauteskunde Batzordearen bilerarako deialdia egingo du. 

 

Epe hori pasatakoan Hauteskunde Batzordearen deialdia burutu izango ez balitz, 

Federazioko Batzar Nagusiko edozein kide-taldek, zeinek gutxienez bere kide 

guztien % 5a ordezkatuko baitu, Hauteskunde Batzordearen bilerarako deialdia 

burutu ahal izango du. 
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Batzordearen eraketa 

 

7. Artikulua. Hauteskunde Batzordeak hiru lurralde Federaziotako bakoitzeko 

Estamentu bakoitzari proportziozko banaketa garbiaren sistemari jarraiki Euskal 

Federazioaren Batzordean dagokien ordezkarien kopurua esleituko dio, lurralde 

Estamentu bakoitzeko lizentzia kopurua nahiz kopuru osoa kontuan hartuta. 

Beraz, Euskal Federazioaren Errolda hiru lurralde Federaziotako Errolda guztien 

batura litzateke. 

 

Golfeko Euskal Federazioaren Batzar Nagusia Federazio hori integratzen duten 

Estamentu ezberdinetako ordezkariek integratuko dute, hirurogei kideren 

kopuruarekin.  

 

Zehazki Batzordea ondorengoek integratuko dute: 

 

 A) Batzordeko kide guztien % 80aren ordezkaritza kirol Klub eta 

Elkarteen Estamenturako. Horrenbestez, portzentajea botoen balioarekin lotuta 

dago eta, horregatik, klub eta elkarte kopurua nahiz klub ala elkarte bakoitza 

ordezkatzen duten pertsonen kopurua alde batera utzita, Estamentuko botoen 

batura osoa % 80koa izango da. 

 

 B)  Batzordeko kide eta boto guztien % 5aren ordezkaritza Kirolarien 

Estamenturako. 

 C)  Guztiaren % 5aren ordezkaritza Teknikarien Estamenturako. 

 D)  Guztiaren % 5aren ordezkaritza Epaileen Estamenturako. 

 E)  Guztiaren % 5aren ordezkaritza golfa sustatzera dedikatutako Elkarte 

eta Kolektiboen Estamenturako. 

 

Edozein kasutan Estamentu bakoitza, gutxienez, lurralde Federaziotako 

bakoitzean kide batekin ordezkatuta egongo da. 

 

 

8. Artikulua. Ordezkarien esleipena lurralde Federazio bakoitzean azaltzeaz 

gainera Euskal Federazioko iragarki-taulan nahiz hiru lurralde Federaziotako 

iragarki-tauletan jakinaraziko da. 
 
 

9. Artikulua. Lurralde Federaziotako Batzordeek Golfeko Euskal Federazioaren 

Batzordekoak ere izango diren bere kideak esleitzeko bozketak bere 

Hauteskunde Batzordeak adostutakoaren arabera ospatuko dituzte. 

 

10. Artikulua. Golfeko Euskal Federazioko Batzordeko kideak izateko 

hautatutako lurralde batzordetako kideak nahitaez lurralde Batzordeko kideak 

izan beharko dira. 
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11. Artikulua. Lurralde Federazioek dagozkien Batzordeek adostutako 

esleipenak jakinarazten dituztenean, Hauteskunde Batzordea Golfeko Euskal 

Federazioaren Batzordea eratzeari ekingo zaio. 

 

Hauteskunde-Batzordea 

 

12. Artikulua. Golfeko Euskal Federazioko Hauteskunde Batzordea 

hauteskunde prozesua bultzatzeko eta bere garapen egokia zaintzeko ardura 

duen taldeko organoa izango da. 

 

13. Artikulua. Hauteskunde Batzordeko kideak, eta bere ordezkoak, 

hauteskunde-multzoa osatzen duten eta borondatez zozketa horretara aurkezten 

diren pertsona fisiko guztien artean zozketaren bidez hautatuko dira. 

Boluntariorik ez balego, hautaketa hauteskunde-multzoko kide guztien artean 

burutuko litzateke. 

 

Hauteskunde-Batzordeko kideak ondorengoak izango dira: Lehendakari jaun ala 

andrea, Idazkari jaun ala andrea, eta Batzordekide bat. Hala ere, batzordeak hiru 

ordezko izango ditu eskuragarri. 

 

Lehendakari jaun/andre ala Idazkari jaun/andre bezala jardungo dute beraiek 

hala hautatzen dituzten haiek, eta, esleipena ala hautaketa burutuko ez balitz, 

Lehendakari jaun/andre bezala zaharrena jardungo litzateke eta Idazkari 

jaun/andre bezala gazteena. 

 

Inolako kasutan ezingo dira Hauteskunde Batzordeko kide izan hautagai bezala 

aurkeztuko liratekeenak; egoera hau aipatutako Hauteskunde Batzordeko 

kideren bati gertatuko balitzaio, kargua utzi eta bere tokia esleitutako ordezkoak 

bete beharko luke. 

  

Hautatutako pertsonek kargua onartu beharko dute. Baina bertatik aske eta 

ardurarik gabe geratuko dira lana, familiarengatik nahiz arrazoi akademiko, 

osasuneko ala antzekoengatik bere funtzioak behar bezala betetzeko ezintasuna 

duten haiek. 

 

Hauteskunde Batzordeko kidearen jarduerak lau urteko iraupena izango du, 

Batzar Nagusiak ala Kirol Administrazioak bere kideak kargutik kendu eta 

agintaldia amaitu aurretik beste batzuk izendatu ahal izateko kalterik gabe. 

 

Kargua utzi duen Hauteskunde Batzordeak berria esleitua izan arte zereginak 

burutzen jardungo du. 
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14. Artikulua. Hauteskunde-Batzordearen funtzioak ondorengoak dira: 

 

 A) Hautesleen Errolda eta Hauteskunde-Egutegia onartzea. 

 B) Aurkeztutako hautagaiak izendatzea eta argitaratzea. 

 C) Hauteskunde-Mahaia izendatzea. 

 D) Hautetsiak zein diren izendatzea. 

 E) Aurkezten diren inpugnazioak, erreklamazioak eta eskaerak ebaztea; 

eta Hauteskunde-Mahaiaren erabakien aurka jartzen diren errekurtsoak ere bai. 

 F) Hauteskunde-aginduak interpretatzea eta antzeman ahal diren araudi-

hutsuneak ordeztea. 

 G) Boto-txartel, gutun-azal, hautagaientzako inprimaki eta antzeko 

gainerako dokumentuak onartzea. 

 H) Federazioko gizarte-egoitzatik aparteko toki ezberdinetan burutuko 

liratekeen hauteskunde-jarduerak baimentzea. 

 I) Formulatzen zaizkion kontsultak ebaztea. 

 J) Diziplinazko isuna jasan ahal luketen hauteskunde-prozesuarekin 

lotutako ekintza haiek Diziplinazko Epaileari jakinaraztea. 

 K) Hauteskundeen ospakizun nahiz bere emaitzetan zuzeneko eragina 

izango lukeen edonolako auzi. 

 

15. Artikulua. Saioa eratzeko nahikoa izango da Batzordeko kidetako bi 

bertaratzea. 

 

Hauteskunde-Batzordeko hitzarmenak botoen gehiengoaren arabera burutuko 

dira. Berdinketaren kasuan Lehendakari jaun/andrearen botoa kalitatezko botoa 

bezala kontsideratuko da eta hau nagusituko da. 

 

Gehiengoarenak ez diren botoek, betiere motibatuak direnean eta saioaren aktan 

hala adierazita geratzen denean, hala bidali izan lukeena arduratik aske utziko 

lukete. 

 

16. Artikulua. Hauteskunde-Batzordearen hitzarmenak pertsona interesatuei 

jakinaraziko zaizkie eta Federazioko iragarki-taulan argitaratuko dira. 

 

Hauteskunde Batzordeak onartutako hitzarmenak zazpi egun naturalen epean 

Kirol Justiziaren Euskal Batzordearen aurrean errekurritu ahal izango dira. 

 

Saio bakoitzean akta altxatuko da eta Hauteskunde Batzordeko kide guztiek 

izenpetu egin beharko dute. 
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Hauteskunde-Mahaia 

 

17. Artikulua. Hauteskunde Batzordeak, hautagaiak izango ez diren pertsona 

fisikoak diren hautagaien artean zozketaren bidez, hiru kiderekin eta ordezkoen 

kopuru berdinarekin osatutako Hauteskunde-Mahaia esleituko du; bere 

Lehendakari jaun/andrea eta Idazkari jaun/andrea Hauteskunde Batzordeak 

espresuki hala esleitutako hura izango da eta, esleipen hori burutuko ez balitz, 

Lehendakari jaun/andrea zaharrena izango litzateke eta Idazkari jaun/andrea 

aldiz gazteena. 

 

Hauteskunde-Mahaia Golfeko Euskal Federazioaren helbidean eratuko da. 

 

Hauteskunde-Mahaia eratzeko gutxienez bere kidetako bi bertaratzea 

beharrezkoa izango da. 

 

Hauteskunde-Mahaiaren hitzarmen eta erabakiak gehiengo sinpleak onartuko 

ditu eta berdinketaren kasuan Lehendakari jaun/andrearen botoa nagusituko 

litzateke. Behar bezala justifikatutako aurkako botoek hala bidali izango lukeen 

hura arduratik aske utziko lukete. 

 

Hauteskunde-Mahaiaren erabakiak pertsona interesatuei jakinaraziko zaizkie eta 

Federazioko iragarki-taulan argitaratuko dira. 

 

Hauteskunde-Mahaiak onartutako hitzarmenak zazpi egun naturalen epean 

Hauteskunde Batzordearen aurrean  Kirol Justiziaren Euskal Batzordearen 

aurrean errekurritu ahal izango dira. 

 

Hauteskunde Batzordeak Hauteskunde-Mahaiaren hitzarmenari dagokion 

errekurtso ala kontra egiteari buruz adierazten duen ebazpena zazpi egun 

naturalen epean Kirol Justiziaren Euskal Batzordearen aurrean errekurritu ahal 

izango da. 

 

18. Artikulua. Hautagaiek kontu-hartzaileak esleitu ahal izango dituzte edo 

bestela Hauteskunde Mahaiaren aurrean beraiek hauen modura jardungo dute. 

 

19. Artikulua. Hauteskunde-Mahaiaren funtzioak ondorengoak dira:  

 

A) Bozketak behar bezala egitea bermatzea. 
B) Boto-emaileak nortzuk diren, eta hautesleak direla egiaztatzea. 
C) Emandako botoak baliozkoak diren ala ez ebaztea. 
D) Bozketa bukatu eta gero botoak zenbatzea. 
E) Bozketarekin zerikusia duen beste edonolako gairen inguruan 
erabakitzea. 
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20. Artikulua. Hauteskunde-Mahaiaren Idazkari jaun/andreak Akta idatziko du 

zeinetan bertaratutako hautesleen kopurua, bozketan zehar gertatutakoak, hauen 

ondorioz egiten diren erreklamazioak, emandako boto baliodunak, boto nuluak 

eta boto zuriak adieraziko baitira. 

 

Lehendakari jaun/andreak, Idazkari jaun/andreak eta batzordekideak akta 

izenpetuko dute eta berehala boto nuluekin ala errekurritzen direnekin batera 

Hauteskunde Batzordera bidaliko dira. 

 

Lehendakari jaun/andrearen hautaketa 

 

21. Artikulua. Golfeko Euskal Federazioko Lehendakari jaun/andrea Federazio 

honetako Batzordeko kidea izan beharko da ala pertsona juridikoa den kide 

baten ordezkari bezala jardun beharko du. 

 

Golfeko Euskal Federazioaren Lehendakaritza kirol Klub nahiz Elkarte bateko 

Lehendakaritzarekin hala nola Federazioaren Batzordeko kidea den beste 

edozein pertsona juridikorekin bateraezina da. Lehendakari jaun/andre bezala 

hautatua izatean kargu hura utzi beharko du eta Federazioko Lehendakari 

jaun/andrearena soilik mantendu. 

 

Golfeko Euskal Federazioko Lehendakaritza bateraezina da Klub, Elkarte ala 

beste edonolako erakunde nahiz pertsona juridikoaren ordezkaritzarekin. 

Lehendakaritza pertsona juridikoa ordezkatzen duenari suertatuko balitzaio, 

honek ordezkaritza hori utzi egin beharko luke. 

 

22. Artikulua. Lehendakaritzarako kandidatura beti idatziz aurkeztu beharko 

da, izena eta abizenak, NAN eta lizentzia adierazita. Halaber atxikiko da, bere 

kasuan, Batzordeko pertsona juridikoa ordezkatzen duen kidea dela frogatzen 

duen egiaztagiria. 

 

23. Artikulua. Kandidaturak aurkeztutakoan, zazpi egunen epean, Hauteskunde 

Batzordeak bere onargarritasunari buruz ebatziko du. Batzordearen erabakiak 

zazpi egun naturalen epean Kirol Justiziaren Euskal batzordearen aurrean 

errekurritu ahal izango dira. 

 

 

Batzordearen garapena 

 

24. Artikulua. Hauteskunde Batzordeak Hauteskunde-Egutegian finkatutako 

datari jarraiki burutuko du Batzordearen deialdia, ondorengo Gai-Zerrendarekin: 

 

 1. Batzordearen eraketa. 

 2. Hauteskunde-Mahaiaren eraketa. 
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 3. Lehendakariaren hautaketa. 

 

Batzordea lehenengo deialdian behar bezala eratuta geratuko da bere kideen 

gehiengo bertaratzen bada eta bigarren deialdian nahikoa izango da herena 

bertaratzea. 

 

25. Artikulua. Batzordea bilduta dagoenean, berehala Hauteskunde-Mahaia 

eratzeari ekingo zaio.  

 

26. Artikulua. Hautagai bakarra balego, inolako bozketarik burutu gabe 

Lehendakari jaun/andrea izendatuko litzateke. 

 

Hautagairik ez balego, Hauteskunde Batzordeak kandidaturak aurkezteko epe 

berri bat ezarriko luke. Bigarren epe honetan halaber kandidaturarik aurkeztuko 

ez balitz, Hauteskunde Batzordeak egoera hori jarduneko Lehendakari 

jaun/andreari jakinaraziko lioke Ez ohiko Batzar Nagusi baterako deialdia 

burutu dadin zeinetan arrazoi hori dela eta Federazioaren desegitea 

eztabaidatuko bailitzateke. 

 

27. Artikulua. Batzordearen saioa hasten denean, Lehendakari jaun/andreak 

izateko hautagaiak aurkeztu ondoren bere hautaketari ekingo zaio.  

 

Hautaketa botoen gehiengoaren arabera burutuko da lortzen diren portzentajeak 

kontuan hartuta, bi kandidatura aurkeztuko balira; kandidaturak bi baino gehiago 

izango balira, sistemak txanda bikoitza izango luke, lehenengo txandan 

hautagaietako inork emandako botoen erabateko gehiengoa lortuko ez balu, 

bigarren bozketa bati ekingo litzaioke zeinetan lehenengo txandan boto gehien 

lortuko zuketen bi hautagaien artean hautatu ahal izango baita. 

 

Txartel bakoitzean hautagai bakarraren alde baino ez da bozkatu ahal izango. 

Segidan Mahaiak botoak zenbatuko ditu eta Golfeko Euskal Federazioaren 

Lehendakari jaun/andrea izendatuko da, alegia, gehiengoak hautatu duen hura. 

 

Berdinketaren kasuan bozketa berri bati ekingo zaio. Berdinketak jarraituko balu 

hirugarren eta azken bozketa bati ekingo litzaioke. Kandidaturek berriro 

berdinketa adieraziko balukete Hauteskunde Batzordeak kandidaturen arteko 

zozketa bat burutzeari ekingo lioke. 

 

28. Artikulua. Lehendakari jaun/andre berria izendatutakoan, hau Batzordeko 

eztabaidak zuzentzera pasako da, Hauteskunde Batzordearen aurrean aurkeztu 

ahal izango liratekeen hautaketarekin lotutako erreklamazioentzako kalterik 

gabe. 
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29. Artikulua. Hogeita lau orduko epean Hauteskunde-Mahaiak Akta 

Hauteskunde-Batzordera bidaliko du, eta honek hiru egunen buruan emaitzak 

argitaratuko ditu. 

 

Emaitzak zazpi egun naturalen epean Kirol Justiziaren Euskal Batzordearen 

aurrean errekurritu ahal izango dira. 

 

 

Xedapen gehigarriak 

 

Bakarra. Agintaldian zehar gertatutako baja emateak lurralde Batzordean 

ordezten dituzten haiek beteko dituzte. 

 

. 

  

 

 
 


