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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

KULTURA ETA KIROL SAILA

347/2021 Foru Agindua, abenduaren 20koa. Arabako Golf Federazioaren hauteskunde araute-
giaren moldaketa onartzea

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

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuaren 2012ko otsailaren 19ko Aginduaren bidez, Euska-
diko eta lurraldeetako kirol federazioen hauteskunde arautegiak gertatzeko eta haietan hautes-
kundeak egiteko irizpideak finkatzen dira. Agindu horretan, bertan xedatutakora egokitutako 
hauteskunde arautegi bat behar dela esaten da.

16/2006 Dekretuaren 69.2 artikuluak nahiz aurretik aipatutako otsailaren 19ko Aginduaren 5. 
artikuluak, 3. puntuak, esaten dute Arabako lurraldeko kirol federazioen hauteskunde arautegiak 
Arabako Foru Aldundiaren organo eskudunean aurkeztu behar direla.

Arabako Foru Aldundian kirolaren arloa Kultura eta Kirol Sailari dagokio.

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 hauteskunde arautegiko 7., 11., 19., 23. eta 38. artikuluen 
aldaketari. Moldaketa horiek 2021eko irailaren 30eko Batzar Orokor Berezian onetsi ziren. Es-
tatutuen moldaketaren eranskina atxikitu du.

Horren ondorioz, dagozkidan eskumenez baliatuz, hauxe

XEDATU DUT

Lehenengoa. Onartzea Arabako Golf Federazioaren hauteskunde arautegiaren 7, 11,19, 23 y 
38 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 hauteskunde 
arautegiaren 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 HAUTESKUNDE ARAUTEGIA ALDATZEKO

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

7. 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.

2. Hamaika artikuluaren b letrari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da idatzita:

11. artikulua

Kirol jarduera nabarmena egin izana. Hau da, urtean hamar txapelketa ofizial egin izana, 
hauteskundeak egiten diren denboraldian eta aurrekoan. Hauteskundeak udako Olinpiar Jokoak 
ospatzen diren urtean egingo dira.

3. Hemeretzigarren artikuluko 1. Paragrafoari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen 
da idatzita:

19. artikulua

Hauteskunde batzordeko kideak eta ordezkoak zozketa publiko bidez aukeratuko dira, beren 
borondatez aurkeztu diren eta hautesle-erroldan dauden pertsonen artean.

4. Hogeita hirugarren artikuluko 2. paragrafoari idazkera berria ematen zaio eta honela 
geratzen da idatzita:

23. artikulua

Hauteskunde mahaia, ahal dela, Arabako Golf Federazioaren egoitzan eratuko da.

5. Hogeita hemezortzigarren artikuluari idazkera berria ematen zaio eta honela geratzen da 
idatzita:

38. artikulua

Hauteskunde batzordeak zehaztuko ditu bozketaren eguna, lekua eta ordutegia.
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