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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

KULTURA ETA KIROL SAILA

346/2021 Foru Agindua, abenduaren 20koa. Arabako Golf Federazioaren estatutuen moldaketa 
onartzea

Euskadiko kirol federazioen gaineko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuak dio, lehen xedapen 
iragankorrean, kirol federazioek egokitu egin behar dituztela euren estatutuak Dekretu horrek 
xedatutakora.

Euskadiko kirol federazioen gaineko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren 65.2 artikuluak 
dio Arabako kirol federazioen estatutuak Arabako Foru Aldundiko dagokion organoan aurkez-
tuko direla, onartzeko.

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak du eskumena kirol arloan.

Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Elektroniko Komunaren bidez 2021eko urriaren 28an 
eta ondoren 2021eko azaroaren 12an jasotako idazkiekin, Arabako Golf Federazioak eskatu zuen 
administrazio onespena emateko bere Estatutuetako 6., 16., 17., 20., 22., 27., 36., 39., 46. eta 64. 
artikuluen aldaketari. Moldaketa horiek 2021eko irailaren 30eko Batzar Orokor Berezian onetsi 
ziren. Estatutuen moldaketaren eranskina atxikitu du.

Horren ondorioz, dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onartzea Arabako Golf Federazioaren estatutuen 6, 16, 17, 20, 22, 27, 36, 39, 46 
y 64 artikuluen moldaketa, zeinak foru agindu honen eranskin txertatu diren.

Bigarrena. Ebazpen hau eta bere eranskina ALHAOn argitaratzea.

Hirugarrena. Foru agindu honen bidez onartutako Arabako Golf Federazioaren estatutuen 
6, 16, 17, 20, 22, 27, 36, 39, 46 y 64 artikuluen moldaketa onarpenaren kopia bidaltzea Eusko 
Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Erregistrora.

Laugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du. Dena dela, urriaren 1eko 
39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 123. artikuluan 
xedatzen duenaren arabera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke Kultura eta Kirol 
Saileko foru diputatuari, hilabeteko epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, 
edota zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan aurka egin dakioke bi hilabeteko 
epean, egintza hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, administrazioarekiko auzietarako 
epaitegietan, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen 
duenak, 46.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 20a

Kultura eta Kirol Saileko diputatua
ANA M. DEL VAL SANCHO

Kirol zuzendaria
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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I. eranskina

ARABAKO GOLF FEDERAZIOAREN ESTATUTUAK ALDATZEKO

1. Seigarren artikuluaren n letrari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da idatzita:

6. artikulua

n) Pitch & Putt kirol arloan eta haren jokoan, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzea 
eta, ahal bada, bermatzea, bere lurralde esparruan, bai eta zaintzea, bereziki, sexu-abusurik edo 
sexu-erasorik egon ez daitezen, Federazioak gidatzen dituen jardueretan.

2. Hamasei artikuluaren a, b, c, d, e eta f letrei idazkera berria ematen zaio eta honela 
geratzen da idatzita:

16. artikulua

a) Atxikitako kirol klub eta elkartetako estamentuaren ordezkaritza: batzarkide guztien ehu-
neko 70.

b) 2.500 m baino gutxiagoko ibilbidea edo P&P modalitatea duten kirol klub eta elkarteetako 
estamentuaren ordezkaritza: batzarkide guztien ehuneko 10.

c) Kirolarien ordezkaritza: batzarkide guztien ehuneko 5.

d) Teknikarien ordezkaritza: batzarkide guztien ehuneko 5.

e) Epaileen ordezkaritza: batzarkide guztien ehuneko 5.

f) Golfa sustatzen duten elkarte eta taldeen ordezkaritza: batzarkide guztien ehuneko 5.

3. Hamazazpigarren artikuluari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da idatzita:

17. artikulua

Kirol klub eta elkarteen estamentuak Batzar Nagusian edukiko dituen ordezkariak klub eta 
elkarteen ordezkariek hautatuko dituzte beren kideen artetik, baina baldintza hauek beteta: 
batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erroldan izen emanda egotea eta 
Arabako Golf Federazioko kide izatea; bestetik, hauteskundeak egiten diren denboraldian eta 
aurrekoan kirol jarduera nabarmena eduki izana; kirol jarduera nabarmena zer den zehazteko 
irizpideak arauz ezarriko dira, baina, gutxienez, 10 txapelketa ofizial izan beharko dira urtean. 
Edozein kasutan ere, gutxienez aktiboan dauden ehun kirolariren lizentziak eduki behar dira 
izapidetuta; eta, gutxienez, bederatzi zulo dituen eta homologaturik dagoen zelaia ere eduki 
beharra dago (jabetzan, edukitzan ala norberarena balitz bezala erabiltzen dena).

2.500 m baino gutxiagoko ibilbidea edo P&P modalitatea duten kirol klub eta elkarteen 
kasuan, ordezkariak aukeratzeko beharrezkoa izango da Euskadiko Kirol Erakundeen Erregis-
troan inskribatuta egotea, Arabako Golf Federazioari atxikita izatea eta jarduera nabarmena 
egin izana, hauteskundeak egiten diren denboraldian eta aurrekoan. Jarduera nabarmena da 
urtean gutxienez hamar txapelketa ofizial egitea. Edozein kasutan ere, kirol eta elkarte horiek 
aktiboan dauden ehun kirolariren lizentzia izan behar dute izapidetuta.

4. Hogeigarren artikuluko 1. atalari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da idatzita:

20. artikulua

1. Ohiko nahiz aparteko Batzar Nagusietarako deialdia egitea Federazioko lehendakariari 
dagokio ofizioz, Zuzendaritza Batzordeak edo Batzar Nagusiko estamentu desberdinetako 2 
ordezkarik, gutxienez, hala eskatuta. Lehendakariak Batzarra deitzeko betebeharra betetzen ez 
badu, Zuzendaritza Batzordeak, gehiengo soilez hartutako erabakiaren bidez, edo Batzarraren 
estamentu desberdinetako bi ordezkarik egin ahal izango dute deialdia.
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5. Hogeita bigarren artikuluko 1. atalari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da 
idatzita:

22. artikulua

1. Batzarreko kideek interesgarritzat jotzen dituzten gaiak gai zerrendan sartzeko eskatu ahal 
izango diote lehendakariari, baldin eta eskaera gutxienez Batzarreko estamentu desberdinetako 
bi ordezkarik proposatuta egiten bada, sartu beharreko puntua Federazioaren interes oroko-
rrekoa denean. Sartu beharreko puntua estamentu batentzat lehentasunezkoa denean, ordea, 
horren ordezkariak sartzeko eskatu ahal izango du, gutxienez Batzarra deitu baino bost egun 
natural lehenago.

6. Hogeita zazpigarren artikuluari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da idatzita:

27. artikulua

1. Zuzendaritza Batzordeko kideak lehendakariak hautatuko ditu, kargua hartu eta hurrengo 
hogeita hamar eguneko epearen barruan.

2. Zuzendaritza Batzordeko kideak, lehendakaria salbu (honi bere kargurako xedaturik da-
goena aplikatzen zaio), berriro ere hautatuak izan daitezke.

7. Hogeita hamaseigarren artikuluari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da 
idatzita:

36. artikulua

1. Lehendakaria berrautatua izan daiteke.

8. Hogeita hemeretzigarren artikuluaren b letrari idazkera berria ematen zaio eta honela 
geratzen da idatzita:

39. artikulua

b) Arabako golf federazio lizentzia izatea.

9. Berrogeita seigarren artikuluari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da idatzita:

46. artikulua

Arabako Golf Federazioaren zuzendaritzako kideek debekatuta dituzte honako hauek:

a) Kargua utzarazi edo dimisioa aurkeztu eta gero kalte ordainak jasotzea.

b) Hirugarren pertsonengandik edo entitateengandik komisioak edo antzeko mozkinak 
jasotzea, kirol entitateak ondasunak edo zerbitzuak kontratatzearen truke.

c) Kirol helburuak edo helburu ekonomikoak lortzeagatik pizgarriak jasotzea.

d) Kirol Federazioaren ondarea erabiltzea edo Federazioaren barruan duen postua baliatzea 
ondare abantailak lortzeko.

10. Hirurogeita laugarren artikuluko 1. atalari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen 
da idatzita:

64. artikulua

1. Hauteskunde Batzordeko kideak eta ordezkoak zozketa publiko bidez aukeratuko dira, 
beren borondatez aurkeztu diren eta hautagai izango ez diren pertsonen artean.
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