EUSKAL KANOE FEDERAZIOA

ARAUDIA
FEDERAZIOAREN LIZENTZIAK
2018ko maiatzaren 8tik indarrean

ARAUDIA
FEDERAZIOAREN LIZENTZIAK
1. Artikulua
Euskal Kanoe Federazioaren lizentziak izapidetzerakoan eta ematerakoan,
Estatutuetan, araudi honetan eta indarrean dagoen araudian aurreikusitakoa
beteko da.
2. Artikulua
1.- Federazioaren lizentzia pertsonala eta besterenezina da; lizentziari esker,
titularra Euskal Kanoe Federazioko kidea izango da, eta lehiaketa ofizialetan parte
hartu ahal izango du, kasu bakoitzean lehiaketak arautuko dituen araudiaren
arabera.
2.- Federazio lizentzia bakarra izango da, eta, horrekin, titularra Euskal Kanoe
Federaziora nahiz dagokion Lurralde Federaziora atxikita egongo da.
3.- Euskal Kanoe Federazioak emandako lizentzien bidez, titularrek lurraldez
gaindiko lehiaketa ofizialetan parte hartu ahal izango dute, dagokion araudiak
ezarritako kasu eta baldintzetan.
3. Artikulua
1.- Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Kanoe Federazioa da haren kirol
modalitateei dagozkien federazio lizentzia guztiak emateko eskumena duen entitate
bakarra.
2.- Lurralde Federazioak dira federazio lizentzia horiek kluben bidez izapidetzeko
eskumena duten entitateak; horretarako, funtzio hauek beteko dituzte:
a) Federatu nahi dutenei, klubaren bidez ematea federazio lizentzien
baldintzen eta ondorioen inguruko informazioa.
b) Federazioan afiliatzeko beharrezkoak diren agiriak eta datuak jasotzea;
horiek afiliatutakoa den eta urteko lizentzia duen klubekoak izango dira.
c) Lizentzien zenbateko osoa kobratzea eta kopuru hori Euskal kanoe
Federazioari ordaintzea, Araudi honetan ezarritakoaren arabera.
3.- Lurralde Federazioen eginkizuna da federazio lizentziak izapidetzea; lizentziak
gehienez 15 egun naturalean izapidetu behar dira, behar bezala betetako eskaera
egin eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Izapidetutako lizentziak bidaltzearekin
batera, Lurralde Federazioek Euskal Kanoe Federaziori ordaindu behar diote
lizentziei dagozkien kuoten likidazioen zenbatekoa.

4.- Euskal Kanoe Federazioak emango ditu edota, behar izanez gero, ukatuko ditu
federazio lizentziak gehienez hilabete bateko epean, eskaera behar bezala egin eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita.
5.- Interesatuak federazio lizentzia eskatu eta Euskal Kanoe Federazioak lizentzia
ematearen edo ukatzearen berri ematen ez badu aurreko atalean ezarritako epean,
lizentzia onartutzat emango da.
6.- Federazio lizentzia ukatzeko, edonola ere, arrazoi bat egongo da.
7.- Federazio lizentziaren izapidearen edo ematearen hitzez hitzeko ukapenaren
aurka edo frogagiria ematearen ukapenaren aurka, errekurtsoa jarri ahal izango da
Eusko Jaurlaritzako Kirol Justiziako Euskal Batzordearen aurrean, zazpi egun
naturaleko epean, azaroaren 26ko 30/1992 Legean gorako errekurtsoarentzat
ezarritako erregimenaren arabera.
4. Artikulua
Federazio lizentzia ematea arautua egongo da, eta ezingo da ukatu
eskatzaileak lizentzia lortzeko beharrezko baldintzak betetzen baditu.
5. Artikulua
Euskal Kanoe Federazioaren estamentuen kideek gutxienez izango dituzte
federazio lizentziaren titulartasunak ematen dituen ondorengo eskubideak:
a) Federazio organoetan ordezkaritza izatea eta horietako kide izatea,
horren inguruan aplika daitekeen araudian ezarritako modu, baldintza eta
proportzioan.
b) Euskal Kanoe Federazioak antolatutako jarduera guztietan parte hartzea,
jarduera horiek erregulatzeko ezarritako arauei jarraiki.
c) Euskal Kanoe Federaziori eta dagokien Lurralde Federaziori buruzko
informazioa jasotzea, indarrean dagoen araudian aurreikusitakoaren
arabera.
d) Eskumeneko federazio organoetara jotzea, federazio arauak betetzea
eskatzeko.
e) Egokitzat jotzen dituzten kontsultak eta erreklamazioak egitea Euskal
Kanoe Federazioaren arauen arabera.
f) Federazio lizentzia justifikatzeko agiria izatea.
g) Jarduera teknikoen eskubideak eta gastuak jasotzea.
6. Artikulua
Federazioen estamentuetako kideek, Euskal Kanoe Federazioaren
Estatutuetan eta Erregelamenduetan ezarritakoez gain, ondorengo betebeharrak
izango dituzte:
a) Ezartzen diren kuotak ordaintzea.
b) Federazioko organoek hartutako erabaki guztiak betetzea, eskumena
duen organoak baliogabetzen edo kentzen ez dituen bitartean.

c) Kanoe Federazioaren eta dagokion Lurralde Federazioaren helburuak
lortzen era aktiboan parte hartzea.
d) Hala dagokienean, dituzten karguei atxikitako betebeharrak leialki
betetzea.
e) Euskal selekzioek eta lurralde selekzioek kirol lehiaketetan parte hartzeko
edo horiek prestatzeko egiten dituzten deialdietara joatea.
7. Artikulua
1.- Federazio lizentzia urte betekoa izango da, eta kirol denboraldi baterako balioko
du, azaroaren 1etik urriaren 31a bitartean.
2.- Euskal Kanoe Federazioaren Batzorde Nagusiak, hala behar izanez gero, ezarri
ahal izango ditu kirol denboraldi bat baino gutxiagoko federazio lizentzia
modalitateak, baina, kasu horretan, titularrei ez dizkie hauteskundeetarako
eskubideak emango.
8. Artikulua
Euskal Kanoe Federazioaren Batzorde Nagusiak ezarriko ditu federazio
lizentzien kategoria ezberdinak, eta parte hartzeko eskubidea izango duten
lehiaketa ofizialak arautuko ditu.
9. Artikulua
1.- Euskal Kanoe Federazioaren Batzordeak urtero erabakiko ditu federazio
lizentziak izapidetzearen eta ematearen truke ordaindu beharreko kuotak.
2.- Federazioren lizentzien kuotak kontzeptu hauek osatuko dituzte, eta kontzeptu
bakoitza lizentzia-agirian desglosatuta agertuko da:
a) Osasun laguntzaren nahitaezko aseguruen kuota; besteak beste, honako
hauek estaliko ditu: titularraren osasun arriskuak, erantzukizun zibilekoak
eta heriotza bidezko eta galera anatomiko eta funtzional bidezko kalteordainak.
b) Euskal kirol federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzera
bideratutako kuota.
c) Lurralde kirol federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzera
bideratutako kuota.
d) Erkidegoaz gaindiko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko kuota, hala
dagokionean.
3.- Euskal Kanoe Federazioak eta Lurralde Federazioek banatuko dute lizentzia
bakoitzaren zenbateko garbia, Euskal Kanoe Federazioaren Estatutuetan
adierazitako terminoetan. Zenbateko garbi hori lortzeko, zenbateko gordinari
kenduko zaizkio aurreko ataleko a) eta d) letretan ezarritako zenbatekoak. Lurralde
federazioek jaso beharreko kopurua ez da izango inola ere aurrean aipatutako
zenbateko garbiaren %35 baino baxuagoa.

10. Artikulua
1.- Euskal Kanoe Federazioak bakarrik izango du eskumena arriskuen nahitaezko
estaldurak bermatzen dituzten aseguru kolektiboak kontratatzeko.
2.- Aseguru kolektibo horiek urtero kontratatuko dira, eta kirol denboraldi osorako
estaldura emango dute.
3.- Pertsona fisikoaren federazio lizentzia bakoitzarekin batera izango da edo dira
gutxienez honako arrisku hauek estaliko dituen edo dituzten aseguru bat edo
gehiago:
a) Erantzukizun zibila.
b) Galera anatomiko edo funtzional edo heriotza bidezko kalte-ordainak.
Aseguru horrek gutxienez estaliko ditu ekainaren 4ko 849/1993 Errege
Dekretuan ezarritako estaldurak; dekretu horren bidez zehazten dira estatu
mailako lehiaketa federatuetarako Kirol arloko Nahitaezko Aseguruaren
gutxieneko prestazioak.
c) Osasun laguntza, osasun sistema publikoaren doako estaldurarik ez
dagoen kasu edo eremuetarako, titularrak beste aseguru batekin
kontingentziak estali gabe dituenean. Aseguru horrek gutxienez estaliko ditu
legeak ezarritakoa.
4.- Euskal Kanoe Federazioak kontratatutako nahitaezko aseguruen estaldurak
aurreko atalen arabera berdinak izango dira pertsona fisikoen federazio lizentzia
guztientzat, kasu bakoitzean dagokien Lurralde Federazioa bereizi gabe.
5.- Euskal Kanoe Federazioak, kirol denboraldi bakoitzaren hasieran, Eusko
Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzara bidaliko du adostutako polizen zerrenda eta
bermatutako estaldurak eta prestazioak agertzen dituzten baldintzen kopia,
Zuzendaritza jakinaren gainean egon dadin eta beharrezko ondorioak izan ditzan.
11. Artikulua
Euskal Kanoe Federazioak Lurralde Federazioen esku jarriko ditu I.
ERANSKINEKO lizentziaren eskaera-orriak euskarri informatikoan, afiliatuentzat
federazio lizentziak izapidetzea errazte aldera.
Lizentzia izapidea dagokion Lurralde Federazioan eskatu ahal izango da
denboraldiko edozein unetan.
Lurralde Federazioek ez dute lizentzia federatiboaren eskaera bideratuko,
hau behar bezala formalizatua izaten ez den bitartean eta izenamte eskubideak
ordainduak izan ez diren bitartean.
Gutxienez, Txapelketako hasierako data ofiziala baina 7 egun lehenago,
lizentzia federatiboa tramitatu beharra izango da.
12. Artikulua
1.- Federazio lizentziaren agiria elebiduna izango da, eta Euskal Autonomia
Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira.
2.- Federazio lizentziaren edukian ondorengoak jasoko dira:
a) Euskal Kanoe Federazioaren identifikazioa, federazio igorle gisa.

b) Lizentzia izapidetu duen Lurralde Federazioaren identifikazioa.
c) Lizentziaren urteko iraupena.
d) Pertsona edo klub titularraren izen-abizenak.
e) Pertsona fisiko titularraren jaioteguna.
f) Pertsona fisiko titularraren kluba edo taldea.
g) Pertsona fisiko titularraren kategoria eta estamentua.
hi) Euskal Kanoe Federazioaren zigilua.
i) Osasun laguntzako nahitaezko aseguruen kuota eta heriotza eta galera
anatomiko eta funtzional eta erantzukizun zibilekoen kalte-ordainen
aseguruen kuota.
j) Euskal Kanoe Federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzera
bideratutako kuota.
k) Lurralde Federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzera
bideratutako kuota.
l) Erkidegoaz gaindiko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko kuota, hala
dagokionean.
13. Artikulua
Pertsona berak honako ahalmen hauek izango ditu:
a) Federazio lizentzia edukitzea Kirol Estamentu ezberdin bakoitzeko.
b) Federazio lizentziak edukitzea Kirol Elkartu ezberdin bakoitzeko.
Pertsona fisiko edo Klub batek inola ere ez du federazio lizentziarik izango
Lurralde Historiko bat baino gehiagotan.
14. Artikulua
Kanoe Federazioaren Batzorde Nagusiak erabakiko du, indarrean dagoen
araudiaren arabera, federazio lizentzia lortzeko dagokion gaitasunezko azterketa
medikoa eskuratzea beharrezkoa den.
15. Artikulua
1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes
Juridikoari buruzkoa; eta, hura aldatzeko, 2015eko uztailaren 28an onartu zena:
26/2015 Legea, haurrak eta nerabeak zaintzeko sistema aldatzen duena betetzeko.
Adin txikikoen Teknikariek, Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri
bat aurkeztu beharko dute, delitu horiengatik zigorrik jaso ez dutela egiaztatzen
duena
16. Artikuloa
Epaile lizentzia tramitatu ahal izateko, Piraguismoko Epaile Laguntzaile titulua
aurkeztu beharko da.
17. Artikuloa

Teknikari lizentzia bideratzeko, Piraguismoko entrenatzaile titulua aurkeztu beharko
da.

Donostian, 2018ko urtarrilaren 29an
Joseba Saies Alzua
Presidentea

Olatz Alkorta Agirregabiria
Idazkaria

I. ERANSKINA

EUSKAL KANOE FEDERAZIOA
LIZENTZIA IZAPIDETZEKO ARAUDIA
Euskal Federazio Lizentzia izapidetzeko, ondorengo prozedura jarraitu behar da, eta
eskaera-ereduak erabiliko dira eskatuko den lizentzia-motaren arabera.
KLUBAREN LIZENTZIA
- Eskatutako datu guztiak betetzea. Idazmakinaz edo ordenagailuz idatzia (RFEP-lako Eranskina)
- Klub guztiek arduradun teknikoa izan behar dute, urtean federatua.
- Arduradun teknikoaren titulazio-maila eta zenbakia agertu behar dira.
- Eskaeran data eta Klubeko ordezkariaren sinadura agertuko dira.
-Lizentziaren zenbatekoan sartuko da Erkidegoaz gaindiko lehiaketetan parte hartzeko kuota.

KIROLARIEN LIZENTZIA
- Eskatutako datu guztiak betetzea. Idazmakinaz edo ordenagailuz idatzia
- Federatuaren datuak aldatu badira, dagozkion zuzenketak adierazi behar dira.
- Kirol Lizentziaren berrikuntzak orden alfabetikoz jartzea.
- Lizentzien Alta Berriak; bukaeran (B) jarri behar da
- Derrigorrezkoa da Lurralde Federazioari kirolariaren argazki digital eguneratu bat bidaltzea.
- Beste Klub batetik datozen kirolariak; bukaeran Jatorrizko Kluba adierazi behar da.
- Lizentziaren zenbatekoan sartuko da Erkidegoaz gaindiko lehiaketetan parte hartzeko kuota.
- Eskaeran data eta Klubeko ordezkariaren sinadura agertuko dira.

TEKNIKARIAREN LIZENTZIA
- Eskatutako datu guztiak betetzea. Idazmakinaz edo ordenagailuz idatzia
- Eskatzen duen teknikariak eskaeran data jarri eta eskaera sinatuko du.
- Derrigorrezkoa da Lurralde Federazioari Teknikariaren argazki digital eguneratu bat bidaltzea.
- Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute
- Piraguismoko Entrenatzaile titulua aurkeztu beharko da (Alta Berrien kasuan)
- Lizentziaren zenbatekoan sartuko da Erkidegoaz gaindiko lehiaketetan parte hartzeko kuota.
- Eskaeran data eta Klubeko ordezkariaren sinadura agertuko dira.

ARBITROAREN LIZENTZIA
- Eskatutako datu guztiak betetzea. Idazmakinaz edo ordenagailuz idatzia
- Eskatzen duen arbitroak eskaeran data jarri eta eskaera sinatuko du.
- Derrigorrezkoa da Lurralde Federazioari arbitroaren argazki digital eguneratu bat bidaltzea.
- Piraguismoko epaile laguntzaile titulua aurkeztu beharko da (alta berrien kasuan)
- Lizentziaren zenbatekoan sartuko da Erkidegoaz gaindiko lehiaketetan parte hartzeko kuota.
- Eskaeran data eta Klubeko ordezkariaren sinadura agertuko dira.
Federazio lizentziak eta horren Kirol arloko Nahitaezko Aseguruak (Aseguru konpainia bat) urte
natural bateko indarra du; hau da, izapidetutako urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoa.

EUSKAL KANOE FEDERAZIOA
KLUBAREN LIZENTZIA/AFILIAZIO ESKAERA
Behean sinatzen duenak Klubaren Lizentzia/Afiliazioa eskatzen du ……………urterako.
Hemen agertzen dira Klubaren datuak, indarrean dagoen araudiaren arabera. Horretarako, orria
hau gehitzen da.
KLUB KIROL ENTITATEA

IFZ

Helbide soziala, Kalea

Zk.

PK

Hiria

EJ Erregistro zk.:

Pisua

Probintzia
Data:

E-maila

ORDEZKARIAREN DATU PERTSONALAK
Abizenak

Izena

NAN

Jaioteguna

Helbidea
PK

Zk.
Hiria

Pisua

Telf.

Probintzia

EUSKADIKO Federazio Autonomoa

Lurralde Federazioa

ARDURADUN TEKNIKOA
TITULUDUNA,
(e)n,

Sin.:

(e)ko

ren

(e)(a)n

Klubaren zigilua

OSO GARRANTZITSUA :
Agiri honetako datuen egiazkotasuna Klub eskatzailearen ordezkariaren ardura da.
Eskaera Klubeko ordezkariak sinatuko du nahi eta nahi ez.
Dagokion izapiderako, datu guztiak bete behar dira.
Lizentzia/Afiliazio honen zenbatekoan Lurralde Federazioaren eta EKFaren tarifak sartzen dira.

Goian sinatu duenak inprimaki honetan zehazten diren izaera pertsonaleko datuak erregistratzeko baimena ematen dio Judo eta K.E. Euskal
Federazioari eta Lurralde Federazioei. Datu hauek 13ko izaera pertsonaleko datuak babesteko 15/1999 arau organikoen arabera eta gainontzeko
araudi aplikagarrien arabera zainduak izango dira. Arau honen arabera, interesatuak bere informazioa sartu, aldatu eta ezabatu ahal izango du idazki
bat bidaliz Judo eta K.E. Euskal Federaziora edo Lurralde Federazioetara

EUSKAL KANOE FEDERAZIOA
TEKNIKARI LIZENTZIAREN ESKAERA
Behean sinatzen duenak Teknikariaren Lizentzia eskatzen du ……...….urterako.
KLUBA
ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK
Abizenak

Izena

NAN.

Jaioteguna

E-maila

Helbidea
PK

Zk.
Hiria

Telf.

Probintzia

EUSKADIko Federazio Autonomoa

Lurralde Federazioa

(e)n,

Sin.:

Pisua

(e)ko

ren

(e)(a)n

Klubaren zigilua
Sin.:

OSO GARRANTZITSUA:
Agiri honetako datuen egiazkotasuna eskatzailearen ardura da.
Eskaera titularrak eta Klubeko ordezkariak sinatu behar dute.
Dagokion izapiderako, datu guztiak bete behar dira.
Lizentzia honen zenbatekoan Lurralde Federazioaren eta EKF-aren tarifak sartzen dira.

Goian sinatu duenak inprimaki honetan zehazten diren izaera pertsonaleko datuak erregistratzeko baimena ematen dio Judo eta K.E. Euskal
Federazioari eta Lurralde Federazioei. Datu hauek 13ko izaera pertsonaleko datuak babesteko 15/1999 arau organikoen arabera eta gainontzeko
araudi aplikagarrien arabera zainduak izango dira. Arau honen arabera, interesatuak bere informazioa sartu, aldatu eta ezabatu ahal izango du idazki
bat bidaliz Judo eta K.E. Euskal Federaziora edo Lurralde Federazioetara

EUSKAL KANOE FEDERAZIOA
ARBITRO LIZENTZIAREN ESKAERA
Behean sinatzen duenak Arbitroaren Lizentzia eskatzen du ………….. urterako.
KLUBA
ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK
Abizenak

Izena

NAN

Jaioteguna

E-maila

Helbidea
PK

Zk.
Hiria

Pisua

Telf.

Probintzia

EUSKADIko Federazio Autonomoa

Lurralde Federazioa
(e)n,

(e)ko

ren

(e)(a)n

Sin.:

Klubaren zigilua
Sin.

OSO GARRANTZITSUA:
Agiri honetako datuen egiazkotasuna eskatzailearen ardura da.
Eskaera titularrak sinatu behar du.
Dagokion izapiderako, datu guztiak bete behar dira.
Lizentzia honen zenbatekoan Lurralde Federazioaren eta EKF-aren tarifak sartzen dira.

Goian sinatu duenak inprimaki honetan zehazten diren izaera pertsonaleko datuak erregistratzeko baimena ematen dio Judo eta K.E. Euskal
Federazioari eta Lurralde Federazioei. Datu hauek 13ko izaera pertsonaleko datuak babesteko 15/1999 arau organikoen arabera eta gainontzeko
araudi aplikagarrien arabera zainduak izango dira. Arau honen arabera, interesatuak bere informazioa sartu, aldatu eta ezabatu ahal izango du idazki
bat bidaliz Judo eta K.E. Euskal Federaziora edo Lurralde Federazioetara

EUSKAL KANOE FEDERAZIOA
Federatutako entitatea

KIROL LIZENTZIEN ESKAERA
, kalea

PK

Herria

Probintzia
KIROLA

BEHEAN SINATZEN DUEN FEDERATUTAKO ENTITATEAK KIROL LIZENTZIAK ESKATZEN DITU .

Liz. Zk.

ABIZENAK ETA IZENA

NAN

Jaioteguna

(e)n,

Helbidea

(e)ko

ren

Herria

PK

Telefonoa

(e)(a)n

OSO GARRANTZITSUA:

Agiri honetako datuen egiazkotasuna klub eskatzailearen baimendutako ordezkariaren ardura da.
Eskaera klub eskatzailearen ordezkariak sinatu eta zigilatuko du nahi eta nahi ez.
Lizentzia hauek NKA dute.

Sin.
Klubaren edo Kirol Elkartearen zigilua

Goian sinatu duenak inprimaki honetan zehazten diren izaera pertsonaleko datuak erregistratzeko baimena ematen dio Judo eta K.E. Euskal Federazioari eta Lurralde Federazioei. Datu hauek 13ko izaera pertsonaleko datuak babesteko 15/1999 arau organikoen
arabera eta gainontzeko araudi aplikagarrien arabera zainduak izango dira. Arau honen arabera, interesatuak bere informazioa sartu, aldatu eta ezabatu ahal izango du idazki bat bidaliz Judo eta K.E. Euskal Federaziora edo Lurralde Federazioetara

