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COVID-19AREN OSASUN-ZAINTZAKO EGOERAN 

ARKU-TIROA LEHIAKETAK EGITEKO PROTOKOLOA 
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Lehiaketa ofizialetan, federazioek eta/edo klub antolatzaileek Lehiaketa hasi baino zazpi egun 
lehenago, posta elektronikoz aurkeztea FVTA-EATFra lehiaketa jokatuko den instalazioak 
erabiltzeko baimena eta haren jabearekin adostutako osasun-protokoloa. 
 
Lehiaketa sozialetan eta/edo trofeo partikularretan, ez-ofizialetan, klub antolatzaileak dagokion 
lurralde-federazioan aurkeztu beharko dituzte dokumentu horiek, eta federazio horrek, behin, 
lehiaketa hasi baino zazpi egun lehenago bidali beharko duzu FVTA-EATFra. 
 
Nolanahi ere, federazioek eta/edo klubek neurriak zorrozteko konpromisoa hartuko dute Eusko 
Jaurlaritzaren aginduek eskatzen dituzten osasun eta segurtasun sanitarioko prebentzioak 
Indarrean dagoen COVID 19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezko prebentzioa 
txapelketa egiten den unean. 
 
Osasun-protokoloak honako puntu hauek jaso beharko ditu, gutxienez Betetzea 
 

1. Lehiaketa egiteko protokoloaren eta pertsonen arteko distantzia fisikoari eta maskara 
erabiltzeari buruzko indarra, informazio-kartelak lehiaketa egingo den lekuan. 
 

2. Instalazioak bere langileak baditu, saiatu egingo da ezetz esaten. Lehiaketa antolatzen duen 
klubeko arduradunekin gurutzatzen bada, eta ezinbestekoa bada, solaskide bakarra 
izendatuko du pertsonen arteko distantzia fisikoari eta maskararen erabilerari buruz 
indarrean dauden neurriak betetzea instalazioko lan-kontratuko langileak tratatzeko orduan. 
 

3. Jende-pilaketak saihestu beharko dira, bai sarreran, bai irteeran, kirolariak, epaileak, 
teknikariak eta antolaketarako baimendutako langileak proba, betiere modu ordenatuan 
egingo direla ziurtatuz pertsonen arteko distantzia fisikoari eta maskararen erabilerari 
buruzko neurriak indarrean mantenduz.horretarako, behar diren langileak eta materiala eduki 
beharko dira instalazioaren sarrerak eta irteerak. 
 

4. Ahal den guztietan, noranzko bakarreko zirkulazio-ibilbide bat ezarriko da, bai esparruan. 
Sarrera eta irteeretan bezala. 
 

5. Erakunde antolatzaileak garbitu eta desinfektatu egin beharko ditu komunak eta jendearekin 
edo kirolariekin edo epaileekin kontaktua duen edozein espaziorenak etaepaileak, 
teknikariak eta ekitaldiaren aurreko eta ondorengo antolaketako langileak 
edozein lehiaketatan. 
 

6. Erakunde antolatzaileak behar diren elementuak izan beharko ditu eskuak instalazioaren 
sarreran, komunen sarrerekin egin lehiaketa. 
 

7. Erakunde antolatzaileak pertsona bat izendatu beharko du, datuen babesaren barruan 
sartuko diren lehiaketak) lehiaketan inplikatutako pertsonak. 
 

a. Kirolariak, epaileak, teknikariak eta barrutira sartzen den pertsona bakoitzaren 
tenperatura antolatzea eta idatziz jasotzea. Hau pertsona da datu horien arduraduna. 
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b. Lehiaketa egiten den esparrura sartu aurretik eta ondoren dagokion egiaztagiria 

aurkeztea, bai kirolariei, bai denei lehiaketan parte hartzen duten langileei neurketa 
bat egingo zaie. Kontakturik gabeko gorputz-tenperaturakoa. Pertsonaren batek 37. 
Neurketa horretan, edo Covid-19aren sintomatologia hautematen bada, profesionalak 
arduradun sanitarioak edo zeregin horretarako berariaz izendatutako pertsonak 
deribatu egingo dukasua Osakidetzako zerbitzuei, dagozkien  zerbitzuak 
aplikatzekoosasun publikoko protokoloak, eta ez zaio barrutira sartzen utziko 
 

8. Esparrura iristen direnean, kirolariek, epaileek eta epaileak, teknikariak, erakundea eta 
proba egiteko, maskara jantzita eraman behar da beti. Honako hau da: 
 

a. Eskatzen duenari bere akreditazioa erakustea eta baliozkotzea 
 

b. Gorputzeko tenperatura neurtu ondoren sartzeko baimenaren zain egotea. 
 

c. Eskuak garbitu pertsonak aplikatuko duen gel hidroalkoholikoarekin, edo erakundeak 
akreditatutako pertsonak. 

 
d. Kirolariek zuzenean jo beharko dute itxaronguneetara kirolarientzat gaituta, beti 

mailaka eta ordenan 
 

e. Diana bakoitzeko itxarote-eremu bat ezarriko da, gutxienez 2 metro atzerago. 
dagokion dianako tiro-lerroa. eremu horrek azalera bat izango du 3 eta 4 metro koadro 
artean kirolari bakoitzeko, pertsonen arteko gutxieneko distantzia errespetatzea 
(adibidez, lau badaude) kirolariak xedearen arabera xede-kalea, 2 m zabal eta 8 m 
luze, guztira 16 m2). 
 

9. Kirolariek elkarren arteko distantzia fisikoari buruz indarrean dauden neurriak bete beharko 
dituzte pertsonak eta maskaren erabilera lehiaketatik kanpo eta/edo uneoro instalazioen 
barruan eta kanpoan. 
 

10. Itxaronguneetara aurreikusitako ordua baino ordubete lehenagotik sartu ahal izango da 
berotze-tiraldiak hasteko, kirolariek baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 

a. Bere materiala muntatzea 
b. Dortsalak jasotzea 
c. Berotzea 
d. Epaileak etorri arte itxarotea, materiala berrikusi ahal izateko. 
e. Lehiaketa hasi arte itxarotea. 
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ARKU-TIROKO LEHIAKETETAKO XEDAPEN OROKORRAK 

1. Kirolariak, epaileak, teknikariak eta antolakuntzako langile guztiak higiene pertsonaleko 
jarraibide zorrotzei eutsi behar diete, eta kutsatzeak saihesteko ezarritako prebentzioa. 
 

2. Maskara sartzea nahitaezkoa izango da sartzen den unetik bertatik lehiaketa egiten den 
lekuan, geziak botatzeko unean izan ezik. Pertsona oro esparruan egoteak gel-pote 
hidroalkoholiko bat eraman beharko du aldean. 

 
3. Kirolariak, epaileak, teknikariak, erakundea eta hura guztia proban dagoen pertsonak 

distantziari buruz indarrean dauden neurriak bete beharko ditu pertsonen arteko fisika eta 
maskaren erabilera lehiaketatik kanpo eta/edo beroketa eta guzti instalazioaren barruko 
eta kanpoko unea. 

 
4. Pertsonen arteko gutxieneko distantzia 1,5 metrokoa izango da, ahal den guztietan. 

proban parte hartzen duen edozein pertsonaren artean. 
 
5. Lehiaketa egiten den esparrura ez zaie sartzen utziko ikusleei edo laguntzaileak. 
 
6. Debekatuta egongo da kontaktu fisikoa dakarren agurrik egitea. 
 
7. Erakundeko langileek garbiketa- eta desinfekzio-lanak areagotuko dituzte instalazio osoa, 

ez bakarrik lanaldi bakoitzaren amaieran, baizik eta aldian-aldian luzea. Horretarako, 
norbera babesteko ekipamenduak eta produktuak izango dituzte beharrezkoak diren 
garbiketakoak. 

 
8. Komunetarako sarbidea murriztea ekitaldian akreditatutako langileei soilik. 
 
9. COVID-19k diagnostikatutako pertsonak, sintomarik gabekoak izan arren gaixotasuna 

gainditu eta alta medikorik ez badute, ezingo dute parte hartu lehiaketa. 
 
10. Parte-hartzaile guztiei gomendatzen zaie haien zaintza aktiboa egin dezatela. sintomak 

lehiaketa egiten den egunetan, eta gorputzeko tenperatura egunean 2 aldiz, goizean zein 
gauean. 

 
11. Parte-hartzaileren bat lehian zehar sintomak agertzen hasten bada, arduradunei berehala 

jakinarazi beharko die, isolatua izan dadin, eta epaile bat edo erakundeko langile bat 
izanez gero bete beharreko eginkizunak. 

 
12. Edozein sintoma izanez gero, edo infektatuta dagoelako susmoa izanez gero, edo 

kontaktua infektatutako pertsonekin edo kutsatuta egotearen susmopean daudenekin; ez 
da joan behar lehiaketa, eta berehala jarriko da harremanetan osasun-zerbitzuekin eta 
zure argibide guztiak betetzea. 

 
13. Lehiaketa batean parte hartu ondoren positibo bat baieztatzen bada, izan kirolariak, 

epaileak, teknikariak edo modu batera edo bestera instalazioetan egon badira, premiaz 
jakinarazi beharko dio FVTA-EATFri. informazio hori behar bezala eman diezaieten bai 
osasun-agintariei, bai instalazioan egon eta harekin harremanetan egon diren pertsonak 
pazientea proban zehar 
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LEHIAKETA BATEAN AKREDITATUTAKO LANGILEAK 
 

KIROLARIAK 
 

1. Kirol-lizentzia indarrean dutenak, lehiaketan inskribatuta badaude. 
 

2. Kirolari guztiek protokolo honetan ezarritako jarraibideak bete beharko dituzte. 
 

3. Kirolariek maskara eta gel hidroalkoholikoaren pote pertsonala eraman beharko dituzte 
uneoro 
 

4. Euskadiko txapelketetan izena emateko prozesuan, aretoa, Aire Libreko Euskal Liga, 3D 
Basoko Euskal Liga, kirolariak Tiro-txanda berdina izatea, tiroaren unean, maskara kentzea 
baimenduta dagoen une bakarra, kirolariak beti neska-lagunaren bizkarra izan behar dute 
aurrean, eta ez beste kirolari bat aurrez aurre 
 

 

TEKNIKARIAK 
 

1. Teknikariaren lizentzia indarrean dutenak, lehiaketan inskribatuta. 
 

2. Teknikariek maskara eta gel hidroalkoholikoaren pote pertsonala eraman beharko dute, 
une oro lortzen dut. 
 

3. Protokolo honetan ezarritako jarraibide guztiak betetzeaz gain, teknikariekhonako hauek 
kontuan hartu beharko dituzte: 
 

ARETOKO EDO AIRE ZABALEKO LEHIAKETAK 
 

1. Lehiaketa egingo den esparrua ahalik eta garbiena izan dadin. eta, horrela, pertsonen arteko 
gutxieneko banaketari eusteko, teknikariek ezin izango dute objektu elektronikorik erabili 
(telefonoa, argazki-kamera edo bideoa), ezta teknikari gisa betetzen duen eginkizunarekin 
zerikusirik ez duen beste edozein jarduera ere. 
 

2. Aldi berean kirolari bat baino gehiago izanez gero lehian, teknikariak alde batetik bestera 
joan ahal izango dira zelaitik, horiei arreta emateko itxaroteko gunearen aurretik horretarako 
prestatutako korridoretik bakarrik egin kirolarientzat ezarrita. 
 

3. Lehiatzen ari diren kirolaririk ez dutenean utziko dute barrutia. 
 

LANDA-IBILBIDEAK ETA 3D 
 

1. Sailkapen-errondetan, gaitutako eremuetara bakarrik sartu ahal izango dira. 
 

2. Azken serieetan (finalerdiak eta finalak) bakarrik lagundu ahal izango diete kirolariei. 
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EPAILEAK 
 
 

A. Epaile-lizentzia indarrean dutenak, FVTA-EATFk deituta lehiaketako epaileen batzorde 
teknikoko kide izatea. 
 

B. Protokolo hori betetzen dela zaintzeaz gain, epaileek honako hauek bete beharko dituzte  
bertan ezarritako jarraibide guztiak, honako hauek kontuan hartuta gehigarriak 

 
1. Epaileek eskularruak erabili beharko dituzte materiala berrikustean eta uneoro lortzen dut 

gel hidroalkoholikoaren pote pertsonal bat. 
 

2. Materiala berrikustean, arkularien materiala ez ukitzen saiatuko dira, salbu eta behar-
beharrezkoa den kasuetan. 

 
3. Kirolari baten lizentzia egiaztatu behar badute, kirolaria izango da erakutsi, eta epaileak 

ezin izango du ukitu. 
 

4. Epaileek saihestu egingo dute puntuazio-orriak kosta ahala kosta ukitzea: 
 

a. Orri elektronikoetan zuzenketak egin behar badira, manipulatzeko baimena duten 
langileen laguntza eskatu beharko dute. 
 

b. Zuzenketa paper-orrian egin behar bada, gainbegiratu egin beharko da.kirolariak bere 
ikuskaritzapean egin dezala.. 

 
5. Beren libreta eta boligrafoa eraman behar dituzte aldean, edozein apuntatu behar badute 

ere komenigarritzat jotzen duten egoera. 
 

6. Epaileek eremu jakin bat izango dute esleituta tiro-eremuaren barruan, eta ez dute alde 
batera eta bestera mugituko. 

 
7. Gezi baten puntuazioa baloratzeko erreklamatzen diren unean, eta epaileek kirolariei 

eskatuko diete urruntzeko diana. 
 

8. Epaileek gune gaitu bat izango dute eskura, zure materiala gordetzea eta zure gauzak 
gordetzea, ez daukazulako eremura hurbiltzeko baimenik antolaketakoak. Epaileen 
Batzordeko lehendakariak bakarrik egin ahal izango du, uneoro errespetatu behar da 
gainerako langileekiko segurtasun-distantzia antolaketa. 

 
9. Bai epaileen arteko komunikazioa, bai irrati- edo telefono-gailuen bidez antolatuko da, 

betiere posible bada 
 

10. Epaileek ezingo dute abisurik eman landako megafonia-sistemaren bidez. La 
erakundeak izendatutako pertsona bakarra izango da horretarako baimena izango duena. 
epaileekin harremanetan egotea irrati bidez edo telefonoz. 
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11. Ez dituzte xede-paperak aldatuko eta ez dituzte xede-paperak mugituko, baimena jaso 
ezean muntaketako langileek berariaz hala eskatzen badute. 

 
12. Tiro zuzendariak ezin izango dio denbora kontrolatzeko sistemaren erabilera inori laga 

baimen hori aldez aurretik eta ondoren jaso ez duen beste pertsona bat desinfekzio-neurri 
egokiak hartzea. 
 

PRENTSA 
 

1. Ez da prentsa egiaztatzeko eskaerarik onartuko lotuta dauden lehiaketetarako. Protokolo hau 
betetzeko. 
 

2. FVTA-EATFk baimendutako eta behar bezala egiaztatutako eta emandako langileak bakarri   
protokolo honetan ezarritako jarraibide guztiak betetzea, ikus-entzunezko materiala biltzeko 
jarduera, eta FVTA-EATF. 

 
3. Langile guztiek eraman beharko dituzte maskara eta gel hidroalkoholikoaren pote pertsonala. 

 
ANTOLAKETAKO ETA MUNTAKETAKO LANGILEAK 

 
1. Lehiaketan aritzeko akreditazioa duten langile guztiak, bai antolakuntzakoak bai 

muntaketakoak. ahal den guztietan, babesteko maskara eta pantaila pertsonalak eraman 
beharko ditu,gainerako parte-hartzaileekin elkarreragin-maila handia izango dutela 
aurreikustea lehiaketa. Une oro, gainera, gel-pote pertsonala eraman beharko dute. 
hidroalkoholikoa. 

2. Epaile-taldearekin batera, antolakuntzako langileek protokolo honetan ezarritako jarraibideak 
betetzeko erantzukizuna ez ezik, baita betetzen dela zaintzea ere. 
 

PUBLIKOA 
 

1. Ezin izango da jendearentzat sartu, ez eta egiaztatu gabeko beste edozein pertsonarentzat 
ere, lehiaketa zein esparrutan egingo den. 
 

ARETOKO ETA AIRE ZABALEKO LEHIAKETAK 
 

LEHIAKETAREN AURRETIK 
 

AKREDITAZIOAK ETA SARBIDEAK. ITXAROTEKO GUNEAK. 
 
Parte-hartzaileek ekitaldiari dagokion izen-ematea egina izan beharko dute, epeak eta deialdian 
ezarritako bideak erabiliz, ez da parte hartzea onartuko  baldintza horiek betetzen ez dituen ezein 
parte-hartzailerena. 
 
Egiaztapenik ez duen pertsona orok dagokion kontrol-postuan jaso beharko du. 
antolatzaileek lehiaketa egingo den esparrutik kanpo jarriko dituzte instalazioak, eta bertako 
langileek dagozkion osasun-babeseko materialak izango ditu. 
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Sarbideetan pilaketak saihesteko, eta esparruaren ezaugarrien arabera, sarbideak kontrolatzeko 
hainbat puntu ezarriko dituzte, xede-taldeen arabera zehaztuta (adibidez, lehen sarbidetik, 1. A-ko 
dianetako parte-hartzaileak bakarrik sartu ahal izango dira 12a, bigarrenetik 13tik 24rako dianetan 
tiratzen dutenak bakarrik, etab.) ondoan sarbide-puntu bakoitzera egokitutako gune bat egongo da, 
kirolariak sar daitezen sarrera hori egokia bada, esparrutik irten ahal izango dira, eta, horrela, 
zirkulazio desberdinak ezarriko dira sarrerako eta irteerako fluxuetarako. 
 
Erakundeko langileek eta epaileek sarbide independentea izango dute  esparrura iristen direnean, 
parte-hartzaileek jarraitu beharreko prozedura maskara une oro jantzita eramatea honako hau da: 
 
- Sarbidean dauden langileei beren akreditazioa erakustea eta baliozkotzea. 
- Gorputzeko tenperatura neurtu ondoren sartzeko baimenaren zain egotea. 
- Eskuak garbitu sarbideetan aurkituko duten gel hidroalkoholikoarekin. 
- Kirolarientzat prestatutako itxaronguneetara zuzenean jotzea. 
 
Diana bakoitzeko itxarote-eremu bat ezarriko da, dagokion diana botatzea. Eremu horrek 3 eta 4 
metro arteko azalera izango du karratuak kirolari bakoitzeko, gutxieneko distantzia errespetatzeko 
adina espacio pertsonen artekoa (adibidez, diana bakoitzeko lau kirolari baleude, zona bat ezar 
liteke) diana-kalearen ondoren itxarotekoa, 2 m zabal eta 8 m luze, guztira 16M2). 
 
Itxaroteko guneek aulkiak izango dituzte kirolarien eta teknikarien eskura. 
 
Itxaroteko guneetara sartzea baimenduta egongo da berotze-tiraden hasiera. Kirolariek: 
 
Bere materiala muntatzea 
- Dortsalak jasotzea 
- Berotzea 
- Epaileak etorri arte itxarotea, materiala berrikusi ahal izateko. 
- Lehiaketa hasi arte itxaron. 
 
Kirolariek kontuan hartu beharko dituzten gogoetak: 
 

• Esleitutako itxarote-eremuan bakarrik egon beharko dute, beren dianarekin, eta ezingo dute 
alboko desplazamendurik egin zelaian zehar hurbilen dagoen hornidura-gunera joan, 
komunera joan edo instalazioa utzi. 
 

• Gainerako kirolariei esleitutako espazioak errespetatuko dituzte.Dagoeneko lehian ez 
dauden unean utziko dute barrutia. 

 

• Teknikari batek bakarrik lagundu ahal izango die lehiaketa. 
 

• Material guztia, parte-hartzaileen iritzi pertsonalak barne, dagokion itxarote-eremuan egon  
eta   beharko dute, eta motxilan sartuta edo arku-maleta. 
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• Hala ere, erakundeak eskuragarri jartzen dituen aulkiak desinfektatu egingo dira eguneroko 
hainbat txandatan, kirolariek eramateko baimena dute zure aulki tolesgarriak lortzen ditut, 
egoki baderitzozue. 

 
Gogoan izan erabat debekatuta egongo dela kirol-esparrura sartzea akreditaziorik gabe egokia dela 
eta egonaldi osoan maskara erabili beharko dela. 

 
MATERIALA MUNTATZEA 

 
Garrantzitsua da arkua non muntatzen eta desmuntatzen den zaintzea; izan ere, helburua izan 
behar du hainbat osagarrik kirolariarenak ez diren gainazalak edo materialak ukitzen badituzte. 
 
Kirolariek lehiaketa-gunera sartu aurretik edo barruan muntatu beharko dute taldea zure dianaren 
itxarongunea. 
 
Arkuen euskarria erabiltzea gomendatzen da, arkua lurrean ez jartzeko eta, beraz  sokak ez dezala 
gainazalik ukitu. 
 

MATERIALA BERRIKUSTEA 
 
Materiala berrikusteari begira, nahitaezkoa da kirolari guztientzat dagokien itxarote-eremuan egon 
beharko dute, epaileak izango baitira.horietako bakoitzetik materiala berrikustera joango direnak. 
 
Arkulariek dortsala leku ikusgarri batean eraman beharko dute azterketa egiteko unean eta epaile 
batek hala eskatzen dionean, lizentzia erakutsi beharko dute. 
 
Arku konposatuaren banaketan potentzia pisatzen denean, epaileek arku-pisua desinfektatu, eta 
kirolariak gel hidroalkoholikoarekin garbitu beharko ditu eskuak lehenago pisatzekoa. 
 

HORNIDURA 
 
Protokolo hori indarrean dagoen bitartean, EATFk antolatutako lehiaketetan, antolatzailearekin 
elkarlanean, parte hartzaileei botilako ura bakarrik eskainiko zaie. 
 
Parte-hartzaileek beren jarrerak eramateko baimena dute, eta horiek kontsumorako izango dira  
indibiduala eta, beraz, inola ere inorekin partekatu ezin izango duena. Ura jarriko daparte-
hartzaileen Eskura. 
 

LEHIAKETAREN GARAPENA 
 
Lehiaketak World Archery-ren erregelamenduen arabera arautuko dira, hau da, RFETAren 1401 
araudiaren arabera eta protokolo honen bidez, honako berezitasun hauek bete beharko dira: 

 
a. Maskarak erabiltzea nahitaezkoa izango da beti lehiaketan zehar kirolariak geziak botatzeko 

unean maskara kendu behar da arkua hartzeko unea. Arkua utzi ondoren eta aurretik, berriz 
jarri beharko da lehentasunez erostera edo itxaroteko gunera joatekoa 
 

b. Kirolariak ezin izango du bere posizioa aldatu, antolakuntzak berariazko baimena eman 
ezean tiroa (letra edo diana). Gogoan izan behar dugu Dianen zozketan kontuan hartuko 
dela kirolariak ezkertiarrak edo trebeak dira, aurrez aurre ez izateko tiro-lerroa. Horregatik, 
kirolariei eskatzen zaie arreta berezia jar dezatela inskripzioa egitea. 
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c. Tiro-zelaiko egonaldi osoan zehar, parte-hartzaileak gainerako parte-hartzaileekiko 1,5 
metroko pertsonarteko gutxieneko distantzia, honako hauek izan ezik kirolariak tiratzeko 
unean, ezinezkoa bada. 
 

d. Tiro-eremuak muntatzeko, maximoa uzteko premisa hartuko da kontuan dianen arteko 
banaketa posiblea. 

 
e. Xede-paperen aldaketak antolakuntzako langileek baino ez dituzte egingo 

 
PRAKTIKA-SERIEAK 

 
Praktika-serieetan lehiaketa. 
 
Organizazioak instalazio gehigarri bat badu lehiaketa non beroketa-tiradak garatu, arau berberak 
errespetatu beharko dira  lehiaketa-eremuan edo erakundeak edo epaileak ezartzen dituen esparru 
espezifikoetan praktika-eremuaren kargua 
 
 

PUNTUAZIOEN TANTEOA ETA GEZIEN BILKETA 
 

Kirolariak dianen lerrora joaten direnean puntuak ematera eta geziak jasotzera beren diana-kalean 
egon beharko dute beti. 
 
Kirolari bakoitzak bere geziak jasoko ditu dianatik, eta ezin izango ditu bere geziak ukitu 
dianakideak. Geziak jaso aurretik, kirolariek eskuak gel hidroalkoholikoarekin desinfektatu. 
 
Puntuatzeko, bi puntuazio-orri erabiliko dira, bata elektronikoa eta bestea paperezkoa diana 
bakoitzeko biak desinfektatuta egongo dira lehiaketaren hasieran, dianan hortik ezin izango dira 
mugitu. 
 
Sailkatze seriea edo dagokion kanporaketa kanporaketa hasi baino lehen aukeratuko dira bi kirolari 
diana bakoitzeko: 
 
- Bat puntuazio elektronikoaren orrian lehentasunez erosteko 
- Bat, paperezko puntuazio-orrian lehentasunez erosteko. 
 
Kirolari horiek bakarrik manipulatuko dituzte puntuazio-orriak ezin izango ditu bere eginkizunak 
inorekin aldatu, ezta laga ere sailkapena edo kanporaketa. 
 
Gaitutako langileek ebatziko dute puntuazio elektronikoaren orriarekin izandako edozein 
gorabehera txanda bakoitza amaitzean zure laguntza emateko zain egongo dela. 
 
Kirolariek egiaztatu beharko dute bien emaitzak bat datozela orriak. Desadostasunik balego, 
erakundeko langileei jakinarazi beharko zaie egiaztatu. 
 
Sailkapen edo kanporaketa amaitzean, puntuazio-orri guztiek honako hauek bete beharko dituzte 
dianan geratu. 
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Ezin ditut puntuazio-orriak tiro-lerrora eraman arkulariak edo lehiaketaren kudeaketa-postua. 
 
Antolakundea arduratuko da puntuazio-orriak jasotzeaz eta horiek banatzeaz hurrengo faseari 
dagozkionak puntuazio-orriak, elektronikoak zein paperezkoak, sailkapen-txanda bakoitzaren eta 
serie bakoitzaren artean desinfektatuko dira. 
 
Azkenik, puntuazio elektronikoen prebalentziari buruzko araudia aplikatuko da paperean, sinadurak 
eta guztizkoak, indarrean dagoen wa araudiaren arabera. 
 
Beraz, puntuazio-orri elektronikoen puntuazioak izango dira nagusi, eta erreklamazio kasuetan 
bakarrik berrikusiko dira paperezko puntuazio-orriak. 
 
 

KALIFIKAZIOKO SERIE 
 

 
Botatzerakoan, kirolariek dagokien markan jarri beharko dute tiro-lerroa; ezin izango du lankideen 
eremua inbaditu. atsedenaldietan, kirolariek ezin izango dute lehiaketa-eremutik alde batera eta 
bestera mugitu zure xedearen itxarongunean bakarrik egon. 
 
Ez da emaitzarik edo sailkapenik erakutsiko, ez partzialik ez guztizkorik, eta ez dira paperean 
zintzilikatuko tauletan albistegiak, ezta telebistako pantaila txikietan proiektatuak ere, saihesteko 
asmoz euskarri horien inguruko pilaketak. sailkapena amaitu ondoren, eta behin berdinketa 
posibleak ebatzi ondoren, kirolariek ahalik eta azkarren jaso beharko dute materiala posible, 
desinfekzio-lanak errazteko, tiro-txanden artean, antolaketa. 
 

RONDAS DE ELIMINACIÓN 
 

Kanporaketaren bat sailkatze-saioa amaitu eta berehala jokatzen bada kirolariek beren materiala 
bota zuten dianaren itxarongunean utzi beharko dute eta dagokien helburura zuzenduko dira, 
materialarekin bakarrik. 
 
Kanporaketak beste tiro-txanda batean hasten badira, kirolariek beren materiala muntatu beharko 
dute lehen dianaren itxarongunean parte hartu behar da, eta honako jarraibide hauek errespetatu 
behar dira: 
 

a. Kanporaketa batetik bestera igarotzean egiten diren xede-aldaketetan, ezingo da 
materiala itxaroteko gune batetik bestera mugitzea, baizik eta kirolaria hain mugituko da 
bere arkuarekin eta hurrengo kanporaketan parte hartzeko behar duen materialarekin 
bakarrik hala badagokio. 
 

b. Liskarra hasi aurretik, lehiakideek erabakiko dute taula elektronikoan haztamuka arituko da, 
eta nork paperezkoan. Ezingo dute, inola ere, funtzio horiek trukatzea. 
 

c. Puntuazio elektronikoaren orria dagokion dianan utziko da beti. 
 

d. Paperezko puntuazio-orria kanporaketaren hasieran jasoko da, tiro-lerroan baina liskarra 
amaitzen denean, xede-lerroan utziko da, langileek rakundeak jasotzen ditu. 
 

e. Serie kanporatzaileetan parte hartzen amaitzen duten kirolariek materiala ahalik eta azkarren 
biltzea eta lehiaketa-gunetik alde egitea. 
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TALDEKAKO LEHIAKETAK 
 

Taldekako lehiaketetan, talde bakoitzak diana bat izango du esleituta, eta lurrean markatuko da 
bakoitzaren kideek bete beharko dituzten posizioak, ahal izateko kirolari bakoitzaren artean 
gutxienez 1,5 metroko tartea uztea. 
 
Taldekako kanporaketak egiten diren bitartean, honako eremu honetan bakarrik egon ahal izango 
dira taldeko hiru kideek dagokien dianatik itxaroten dute (bi lehiaketetan talde mistoak), 
izendatutako kapitainaz gain. Taldeko kapitaina izango da edo geziak jaso eta txanda bakoitzaren 
amaieran tanteatzeko baimena duen bakarra kirolariak itxaroteko gunean egotea. 
. 
 

3D BASOKO LEHIAKETAK 
 

LEHIAKETAREN AURRETIK 
 

AKREDITAZIOAK, SARBIDEAK ETA ELKARGUNEAK 
 
3Dko baso-probetan parte hartzen dutenek dagokien proba egina izan beharko dute ekitaldian izena 
ematea, deialdian adierazitako epeetan eta moduan, ez baldintza horiek betetzen ez dituen parte-
hartzaile batek ere parte hartzea onartuko da. 
 
Sarbideetan pilaketak saihesteko, eta espazioaren ezaugarrien arabera probak egiten direnean, 
sarbide-kontrolerako hainbat puntu ezarriko dira parte-hartzaileak banatuta dauden patruilek 
(adibidez, lehenengo sarbidea 1etik 12ra bitarteko patruiletako kirolariek bakarrik izango dute 
bigarrenetik, 13tik 24ra bitarteko patruiletakoak direnak bakarrik, etab.). 
 
 
Sarbide-puntu bakoitzaren ondoan, kirolariei egokitutako gune bat egongo da sarrera hori 
dagokienean, esparrutik alde egin ahal izango dute, zirkulazioak ezarriz sarrera eta irteerako 
fluxuetarako desberdinak. 
 
Esparrura iristen direnean, parte-hartzaileek jarraitu beharreko prozedura maskara une oro jantzita 
eramatea honako hau da: 
 
- Gorputzeko tenperatura neurtu ondoren sartzeko baimenaren zain egotea. 
- Eskuak garbitu sarbideetan aurkituko duten gel hidroalkoholikoarekin. 
- Elkarguneetara jotzea. 
 
3D basoko lehiaketetan, parte-hartzaile kopuruaren arabera ezarriko dira izena emanda, elkargune 
desberdinak esparruaren barruan, pilaketak saihesteko horien artean patruilak banatuko dira. 
 
Sarbide-protokolo espezifikoak instalazioetan emango dira. 
 
Erabat debekatuta izango dute probak egiten dituzten esparrura sartzea horietan parte hartzen ez 
duten pertsonak. Gainera, egonaldi osoan nahitaezkoa izango da parte-hartzaile guztiek maskara 
erabiltzea, eta uneoro eraman beharko dute gel-pote hidroalkoholiko bat. 
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DORTSALAK ETA PUNTUAZIO-ORRIAK EMATEA 
 
Proba bakoitzari dagozkion dortsalak eta puntuazio-orriak modu egokian emango dira 
antolakundeko langileek kirolari bakoitzari patruilak dagokion topagunean. 
 
Patruila bakoitzari lainoztagailu bat emango zaio desinfektatzaile-soluzio batekin. 
 
Bakoitzari dagokion dokumentazio guztia entregatu eta berehala patruila, berehala eta alferrikako 
itxaronaldirik gabe, patruila bakoitzari bere aldera irteera emango zaio txapelketaren hasierako 
diana. 
 
Patruila guztiak hasierako posizioan daudenean, hasiera-seinalea emango da lehiaketa, denek aldi 
berean egin dezaten. 
 
 

MATERIALA MUNTATZEA 
 
3D basoko probetako kirolariek behar duten materiala muntatu beharko dute lehiaketa parte-
hartzaileentzat prestatutako aparkalekuan egingo da,eremura sartu aurretik eta esleitutako 
topagunera jo aurretik. 
 
Beraz, kirolariak ezinbesteko materialarekin baino ez dira sartuko. 
 

MATERIALA BERRIKUSTEA 
 

Materiala berrikustea, 3D basoko probetan nahitaezkoa baita kirolari guztientzat ezarritako 
topaguneetan egingo da. 
 
Epaileek patruila bakoitza deituko dute materiala berrikusteko osatzen duten kirolariena. 
Berrikuspena patruilen arabera egingo da, eta ez kategoriak, gerta baitaiteke kategoria bateko 
parte-hartzaileak geratzea elkarguneen artean banatuta. 
 
Arku konposatuaren banaketan potentzia pisatzen denean, epaileek arku-pisua desinfektatu eta 
kirolariak eskuak garbitu beharko ditu gel hidroalkoholikoarekin pisatu aurretik. 
 

HORNIDURA 
 
Protokolo hau indarrean dagoen bitartean, EATFk antolatutako lehiaketetan eta antolatzaileekin 
elkarlanean, parte-hartzaileei bakarrik eskainiko zaie ura eta parte hartzaileek beren jakiak 
eramateko baimena dute. Elikagai horiek banakoak izango dira, etaberaz, ezingo dute inolaz ere 
inorekin partekatu. 
 
Ura doan jarriko da parte-hartzaileen eskura banakako ura. 
 
Kirolariek topaguneetan eta ibilbidean zehar 8 eguneko ezarritako hornidura-eremuak. 
 
Erakundeko langileek artatutako hornidura-eremu horiek, halaber, honako hauetarako balioko dute 
hondakinak biltzea eta lainoztagailuak disoluzio desinfektatzailearekin kargatu ahal izateko. 
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LEHIAKETAREN GARAPENA 
 
3D basoko lehiaketak World Archery-ko araudiek eta araudiek arautuko dituzte RFETAren 1401 
artikulua eta protokolo hau. Berezitasun hauek bete beharko dira: 
 

1. Maskarak erabiltzea nahitaezkoa izango da beti lehiaketan zehar, kirolariak geziak botatzeko 
unean. Horiek kendu egin beharko dira arkua hartzean, maskara jarri behar da;arkua eta 
tanteatzera edo itxaroteko gunera joan aurretik. 
 

2. Tiro-zelaiko egonaldi osoan, parte-hartzaileak saiatuko dira gainerako parte-hartzaileekiko 
1,5 metroko pertsonarteko gutxieneko distantzia, honako hauek izan ezik eta kirolariak 
tiratzeko unean, ezin bada. 

 
3. Kirolariak ezin izango du aldatu, antolakuntzak berariazko baimena eman ezean tiro-

posizioa. Gogoratu behar dugu patruilen zozketan kontuan hartuko dela kirolariak ezkerrak 
edo trebeak dira, patruilako bikoteetan aurrez aurre jarri tiratzeko orduan. Horregatik, 
kirolariei eskatzen zaie arreta berezia jarri behar da izena ematerakoan. 
 

4. Tiro-postu bakoitzak bi piketa izango ditu, eta horiek zehaztuko dute zein postutatik kirolariak 
botako ditu. 
 

5. Tiroaren ezaugarriek bi piketa jartzea eragozten duten kasuetan, edo segurtasun-distantzia 
minimoa bermatu ezin bada, diana hori bota ahal izango da, epaile baten aldez aurreko 
baimena, banan-banan. 
 

6. Landa-muntaketako arduradunek zainduko dute piketak nondik botatzen dituzten kirolariek 
ahalik eta distantzia handiena bermatzea kirolarien artean biek antzeko baldintzetan tiro 
egitea. 
 

7. Inola ere ez dira muntatuko xede-ibilbideetan tiratzen duten lau animaliarekin. lau kirolariak 
aldi berean. 
 

8. Patruila bakoitzak lainoztagailu bat izango du, desinfektatzaile-soluzio batekin diana bakoitza 
desinfektatu, ibilbidean bertatik igaro ondoren. 
 

9. Antolakuntzako langileek bakarrik mugitu ahal izango dute diana bat edo paperak aldatu. 
 
 

PRAKTIKA-SERIEAK 
 

3D basoko lehiaketetan kirolarien eskura jarriko dira hainbeste alor. elkargune gisa berotzeko 
neurriak ezarri badira aglomerazioak eta pertsonen arteko gutxieneko distantzia bermatu ahal 
izatea. 
 
Izena emandako kirolari kopuruaren arabera, gerta daiteke arduradunek ekitalditik, izendatutako 
epaileekin batera, txanda-sistema bat ezartzea praktika-saioetan, kirolari guztiek txapelketan 
baldintza berdinetan parte hartzea. 
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KALIFIKAZIOKO SERIE 
 

3Dko lehiaketetako kalifikazio-txandek 24 eguneko bi ibilbide izango dituzte bakoitza. 
 
Dagozkien ibilbideetara elkarguneetatik sartuko dira. 
 
Sailkapen-seriea garatzen den bitartean, patruilek ezin izango dute inolaz ere alde egin lehiaketa-
eremua, epaileen berariazko baimena izan ezean beharrezkoak ez diren pilaketak saihesteko 
helburua. 
 
Patruilak osatzen dituzten kirolarien gezien puntuazioen tanteoa sailkapen roundea dortsala duten 
kirolariek bakarrik egingo dute. B eta C izango dira patruilaren puntuazioak banaka idatzi ahal 
izango dituzten bakarrak geziak jaso aurretik, kirolariek eskuak desinfektatu beharko dituzte gel 
hidroalkoholikoa. 
 
Haiek emango dizkiete zuzenean puntuazio-orri horiek probaren emaitzen kudeaketaren 
arduradunak, ibilbidea amaitzen dutenean puntuazio-orriak paperezkoak izango dira, eta behar 
bezala egon beharko dute  arduradun horiek beteta eta sinatuta. 
 
Ez da argitaratuko paperezko tauletan zintzilikatutako emaitzarik edo sailkapenik, ez partzialik ez 
guztizkorik albistegiak, horien inguruko pilaketak saihesteko. 
 
 
Lehen esan bezala, patruila bakoitzari hautseztagailu bat emango zaio disoluzio desinfektatzaile 
bat, diana bakoitzean haztamuka ibili eta geziak atera ondoren desinfektatua izan. 
 
 

EZABATZEKO ERRONDAK 
 

3D Basoko Euskal Ligetako jaurtiketek ez dute kanporaketa faserik izango 2020-2021 denboraldia. 
 
Euskadiko 3D Baso Txapelketetako serie kanporatzaileetan, guztiak bete beharko dira protokolo 
honen unera arte adierazitako neurriak, honako salbuespen honekin kanporaketetan erabilitako 
dianak desinfektatzea probaren antolaketa. 
 
 

TALDEKAKO LEHIAKETAK 
 

Aurreko puntuan adierazitakoa bezala, taldekako norgehiagoketan guztiak aplikatuko dira protokolo 
honetan ezarritako jarraibideak. 
 
Era berean, erakundeko langileak arduratuko dira diana bakoitza desinfektatzeaz tirada bakoitzaren 
ondoren, taldekako kanporaketetan erabiltzen da. 
 
Talde bakoitzak ordezkari bat izendatuko du, geziak eta haztatu txanda bakoitza amaitu ondoren, 
eta gainerako kideek tiro-eremua. 
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BANAKAKO ETA TIRO ALTERNOKO AMAIERAK 
 
Lehiaketa batean finalak dominen truke banaka eta formatuan botatzen direnean tiro txandakakoa, 
nahiz eta kasu horietan oso erraza izan pertsonen arteko distantzia mantentzea segurtasunari 
dagokionez, honako berezitasun hauek hartu dira kontuan: 
 

1. Finalisten aurkezpenak egiten direnean, biak jarriko dira  epailearen aldeak finalaren kargu, 
distantzia bakoitza 1,5 metrokoa izanik honi dagokionez. Guztiek eraman beharko dute 
maskara unea. 
 

2. Kirolariei laguntzen dieten teknikariek maskara eraman beharko dute une oro eta gel 
hidroalkoholikoa, eta une oro mantenduko dute gutxieneko distantzia 1,5 metroko 
pertsonartekoa, ekitaldian parte hartzen duten guztiekin. 
 

3. Diana-lerroan dauden tanteatzaileek eta epaileek uneoro maskara eta gel hidroalkoholikoa 
eramatea, eta haien artean 1,5 metroko pertsonarteko gutxieneko distantzia. 
 

4. Tiro alternoaren formatuan jokatuko diren finaletara sartzen diren kirolariak gutxienez, sei 
gezi izan beharko dituzte, hiru gezi bakoitzeko txanda bakoitza higiene-baldintza gorenetan 
itzuli ahal izango zaio kirolariari. 
 

5. Inola ere ez, geziak kirolariei itzultzeko eramaten dituzten langileek haiekin harremanetan 
jarri ahal izango da, eta tanteatzailea dagoen hodi batean eraman beharko ditu kirolariak 
atera ondoren uzten ditu eta kirolariak berak hartzen ditu. 

 
 

SARIKETA ZEREMONIAK 
 

Podiumak pertsonen arteko gutxieneko distantzia bermatzeko adinako tamaina izan beharko du 
kirolariak. 
 
Tiro-eremuaren erdialdean muntatuko da, eta bertaratzen diren gainerako parte-hartzaileak bertan 
banatuko dira tiro-eremuan zehar, distantzia mantentzeko moduan haien arteko gutxieneko 
segurtasun-maila. 
 
Kategoria bakoitzeko sari-ekitaldian, hiru domina-emaileei podiuma, gutxienez 1,5 metroko 
tartearekin ilaran sartuz, bakoitza kokatu arte haietako bat bere kaxoiaren atzean. 
 
Izendatzen dituztenean, bertara igoko dira eta maskarekin agurtuko dute publikoa errutea. 
 

 
Hiru medailistak podiumera igota daudenean, antolakuntza, maskara eta pantaila babeslea 
eramanez, medailariengana hurbilduko da hiru dominak eramanez, kirolari bakoitzaren aurrean 
geldituz, kirolariek eurek jasotzen badituzte erretilutik (lehenengo sailkatuak,gero, bigarrena, eta, 
azkenik, lehen sailkatua), eta, ondoren, zintzilikatu egiten dira. 
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Sari bakoitzaren artean, dominen ardura duen antolaketaren arduraduna erretilua desinfektatuko 

du eta bertan hurrengo kategoriari dagozkion dominak jarriko ditu. 

Ez da goraintzirik egingo medailisten artean, ez eta agintarientzako agurrik ere sari-mahaira, 
maskara batekin eta gutxienez 1,5 metroko tartea utzita. 
 
Ez da onartuko hiru medailistekin lehen argazkia partekatzea podiumeko tiradera. 
 

ZEHAPEN-ARAUBIDEA 
 
Dokumentu honetan ezarritako jarraibide guztiak nahitaez bete behar dituzte honako hauek 
lehiaketa batean parte hartzen duten eragile guztiak. 
 
Protokoloan jasotako arauren bat betetzen ez duten guztiak ohartarazpen bat jasoko dute, 
ohartarazpen gisa, eta, kirolarien edo teknikarien kasuan, lehenengoen puntuazio-orrietan 
erregistratu beharko dira, horiek jasota geratu behar dira. 
 
 
Hirugarren abisu bat jasotzeak automatikoki eta zuzenean dakar deskalifikatzea eta kanporatzea 
lehiaketa ondorio guztietarako. 
 
Parte-hartzaileak ohartarazteko gaitasuna duten pertsona bakarrak honako hauek izango dira: 
 

1. Probaren zuzendaria 
2. FVTA-EATFren protokoloa betetzeko arduraduna (beste norbaitek probaren zuzendariari) 
3. Epaileen Batzorde Nazionaleko presidentea 
4. FVTA-EATFk proban izendatutako Epaileen Batzordeko kideak 

 
 

LEHENDAKARIA 
Juan Manuel Sánchez de Palacio 

                                                       

                                                           

Gasteizen-Gasteiz, 2020ko  Irailaren  12a                                                 En Vitoria-Gasteiz, a 12 de Septiembre de 2020 

 


