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Xedapen orokorrak 
1. artikulua 

 
Araudi honek Euskadiko Padel Federazioaren hauteskunde-prozesua arautzen du. 

Hauteskunde-prozesuak, halaber, arau hauek beteko ditu: 
 

 Eusko Jaurlaritzaren Kultura sailburuaren 2012ko otsailaren 19ko agindua; horren bidez, hauteskunde-
araudiak prestatzeko eta euskal kirol federazioetako hauteskundeak egiteko irizpideak ezarri dituzte; 

 Euskal Kirolaren 14/1998 Legea; 

 Euskal Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretua; 

 Euskadiko Padel Federazioaren estatutuak. 
 

Gainera, osagarri moduan, aplikaziozkoa izango da Administrazio Prozeduraren araubide orokorrean 
eta Euskadin indarrean dagoen hauteskunde-araubidearen arauketa berezian eta orokorrean jasotakoa. 
Xedapen orokorrak 
 
2. artikulua 
Lau urtetik behin egingo dira hauteskundeak, udako Joko Olinpikoekin bat etorriz. 
Edonola ere, hauteskunde-prozesuak Administrazio publiko eskudunak ezarritako denborak eta epeak 
errespetatu beharko ditu. 
 
3. artikulua 
Botoa askea, zuzenekoa, balio berekoa eta sekretua izango da. 
 
4. artikulua 
Hautesle-erroldan nahiz hauteskunde-prozesu osoan jasotako datuen tratamenduak eta azalpen publikoak 
helburu bakarra dute: sufragio-eskubidea bermatzea; ezingo dira, hortaz, beste helburu baterako erabili, ezta 
eman ere. 
 
Edonola ere, aplikaziozkoa izango da datuak babesteko arloan indarrean dagoen eskumeneko legean jasotakoa. 
 

Hauteskunde-deialdia 
5. artikulua 
Padeleko hiru Lurralde Federazioetako hauteskunde-prozesuak amaituta, Euskadiko Padel Federazioko 
lehendakaria hauteskunde-prozesua izapidetzen hasiko da. Era berean Lurralde Federazio batek hauteskunde-
prozesua urriaren 31 baino lehen amaitzen ez badu, Euskadiko Padel Federazioak hauteskunde-prozesuari 
hasiera eman diezaioke. 
 
Deialdia adostu eta gero, publikoki jakinaraziko da, Euskadiko Padel Federazioaren lokaletan, eta federatuen 
artean banatuko da www.fvpadel.com web orri ofizialaren bidez.  
 
6. artikulua 
Euskadiko Padel Federazioko funtziotako lehendakariak Hauteskunde Batzarreko bilera deitu beharko du, 
hilabeteko epean, gehienez ere, hauteskunde prozesuari hasiera emateko. 
 
Epea amaituta hauteskunde batzarrik deitu ez badu, Federazioko batzar nagusiko edozein kidek, behintzat 
Federazioko kide guztien % 5 ordezkatzen badu, hauteskunde Batzarreko bilera dei dezake.

http://www.fvpadel.com/


 

Euskadiko Padel Federazioaren hauteskunde araudia.     2016ko Azaroaren 2ko ezohizko orokor asanbladarako proposamena  
3 

 

 
 

Batzarra eratzea 
7. artikulua  
Hauteskunde-batzordeak hiru lurralde federazioetako estamentu bakoitzari Euskal Federazioaren batzarrean 
dagokion ordezkari kopurua esleituko dio, lurralde estamentu bakoitzak dituen lizentzien eta guztira dauden 
lizentzien arabera. 
 
Lurralde-federazioetako batzar nagusiko pertsona fisikoek eta juridikoek osatzen dute Euskal Federazioaren 
errolda. Pertsona fisikoa izango da batzarkidea, eta ez haren ordez jarduten duen pertsona fisikoa. 
 
Padeleko Euskal Federazioaren Batzar Nagusia, Federazio hori eratzen duten Estamentu ezberdinetako 
ordezkariek osatuko dute, 40 kideak gaindituko ez dituen kopuruarekin, zein hauteskundearen aurretik eta 
onartutako Erroldaren arabera Hauteskunde Batzordeak zehaztuko baitu. 
 
Hain zuzen ere, batzarra honela osatuko da: 

 
a) Batzarreko kide guztien % 70 kirol-taldeen eta kluben estamenturako ordezkari bat. 

 
b) Batzarreko kideen eta botoen guztiarekiko % 15 ordezkaritza Kirolarien Estamentuari dagokio. 
 
c) Teknikarien, Arbitroen eta Epaileen Estamentuko % 15 ordezkaritza Teknikoen Estamentuari 

dagokio. Kasu horretan, Estamentuko bi taldeen arteko banaketarako, aintzat hartuko da bati eta 
besteari zer proportzio dagokion hauteskundeak deitzen direnean. 

 
Aurreko erregela aplikatu eta gero estamentu bakoitzean geratzen den ehuneko osoa honela banatuko da: 
lurraldeko federazio bakoitzari estamentu bakoitzeko, Euskal Federazioan erroldatutako pertsona guztiei 
dagokienez, atxikita dituen kide kopuruarekin proportzionala den ordezkari kopuru jakin bat esleituko zaio. 
 
Edozein kasutan Estamentu bakoitza, gutxienez, lurralde federazio bakoitzeko kide batek ordezkatuko du, 
lurraldekoaren Estamentu batean federaturik ez legokeenean izan ezik. 
 
Lurralde Federazio jakin bateko Estamenturen batek kiderik ez badu, plaza horiek lurralde federazio bereko 
beste Estamentu batek beteko ditu. 
 
8. artikulua 
Batzarkide izateko, estamentu ezberdinetako ordezkariek hautatuak izan zireneko izaera mantendu beharko 
dute (kirolaria, epailea- arbitroa, teknikaria- entrenatzailea, kluba edo kirol-taldea), dagokion federazio-lizentzia 
betez, edonola ere. Legealdian izaera hori mantentzen ez duenak Euskadiko Padel Federazioko batzarkide 
izateari utziko dio. 
 
Legealdian, Batzar Nagusiko plaza hutsak betetzerako garaian, Hauteskunde Batzarrak ordezkoak izendatuko 
ditu, eta, nahikoak ez badira, hauteskunde partzialak egingo dira. Hauteskunde partzial bakarra egin daiteke lau 
urteko agintaldi bakoitzean. 
 
Hautaketa partziala egiteko bi urte igaro beharko dira, gutxienez, agintaldia hasi denetik. 
 
9. artikulua 
Lurralde Federazio bakoitzari zenbat ordezkari esleitu zaizkion jakinaraziko diote, eta Euskal Federazioaren 
iragarki-oholean eta hiru Lurralde Federazioetako iragarki oholetan jarriko da. 
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10. artikulua 
Lurralde Federazioetako Batzarrek batzarkideak izendatzeko bozketak egingo dituzte, eta kide horiek Euskadiko 
Padel Federazioko batzarkideak izango dira, bertako Hauteskunde-batzordean erabakitakoari jarraiki. 
 
11. artikulua 
Euskadiko Padel Federazioko Batzarrean parte hartuko duten lurralde ordezkariak Lurralde Batzarretako kide 
izan behar dira. 
 
Euskal Federazioak ez die lurralde-federazioetako kide izateko beharrezko den lizentzia kopurua baino lizentzia 
gehiago eskatuko kirol-klubei eta -taldeei. 
 
12. artikulua 
Lurralde Federazioek beren Hauteskunde Batzarretan adostutako izendapenak jakinarazi ostean, Hauteskunde-
batzordeak Euskadiko Padel Federazioko Batzarra eratuko du. 

 
Hauteskunde-batzordea 

 
13. artikulua 
Euskadiko Padel Federazioko Hauteskunde Batzordea, hiru kiderekin osatua, da hauteskunde-prozesua 
bultzatzeko erakunde arduraduna; bide batez, berari dagokio prozesua modu egokian burutzea, azken batean 
bermatu egin beharko baitu hauteskunde-prozesua Zuzenbidearen araberakoa dela. 
 
14. artikulua 
Hauteskunde Batzordea ezin izango da inola ere eratu kandidatu jaun/andre bezala aurkeztuko liratekeenekin; 
baldintza hau izendatutako Hauteskunde Batzordearen kide jaun/andreren batengan suertatuko balitz, honek 
kargua utzi beharko luke eta bere lekua esleitutako ordezkoak beteko luke. 
 
Hautatutako pertsonak kargua onartu beharko dute. 
 
Hauteskunde Batzordeko kidearen jardueraren iraupena lau urtekoa izango da, Batzar Nagusiak ala 
Kirol Administrazioak bere kideak kargugabetu eta agintaldia amaitu aurretik beste batzuek izendatu 
ahal izateari utzi gabe. 
 
Hauteskunde Batzorde kargugabetua ala desegina jardunean arituko da berria esleitzen den arte. 
 
15. artikulua 
Hauteskunde-batzordeak funtzio hauek bete behar ditu: 

a) Hautesle-errolda eta hauteskunde-egutegia onartzea.  
b) Aurkeztutako hautagai-zerrendak onartzea, aldarrikatzea eta argitaratzea.  
c) Hauteskunde Mahaia izendatzea.  
d) Hauteskunde Mahaiaren erabakien aurka aurkezten diren inpugnazioak, erreklamazioak, eskariak eta 
errekurtsoak erabakitzea.  
e) Hauteskunde-aginduak interpretatzea eta aurkitzen diren arau-hutsuneak moldatzea.  
f) Hauteskunde-txartel, kartazal, hautagai-zerrendetarako inprimaki eta antzeko agirien eredu ofizialak 
onartzea.  
g) Hauteskunde-ekitaldiak kasuan kasuko federazioaren lokaletatik aparte egiteko baimena ematea.  
h) Egiten zaizkion kontsultei erantzuna ematea.  
i) Kasuan kasuko diziplina-batzordeari aditzera ematea diziplina-haustetzat har daitezkeen hauteskunde-
prozesuarekin lotutako gertakizun guztiak.  
j) Hautagai-zerrendak aldarrikatzea.  
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k) Kirol klub edo elkarte bakoitzari dagokion boto haztatua aplikatzea, estatutuetan boto hori aurreikusita 
badago.  
l) Estamentuei plazak berresleitzea, kirol klub eta elkarteen boto haztatuak estamentu bakoitzaren 
ehunekoak errespeta ditzan 
m) Hauteskundeen martxari zuzenean eragiten dioten gorabehera guztiak. 

 
16. artikulua 
Batzordea osatzeko, bilerara bi batzordekide bertaratzearekin nahikoa izango da. 
 
Hauteskunde-batzordeko akordioak botoen gehiengoarekin hartuko dira. Berdinketarik balego, lehendakariak 
izango du kalitateko botoa, eta besteei gailenduko zaio. 
 
Kideren batek gehiengoaren aurkako botoa ematen badu eta boto hori justifikatuta eta bilerako aktan jasota 
badago, botoa eman duenak erantzukizunetatik libre egongo da. 
 
17. artikulua 
Hauteskunde-batzordeko akordioen berri emango zaie interesdunei, eta Federazioko iragarki-oholean 
argitaratuko dira. 
 
Hauteskunde-batzordeak hartutako akordioei errekurtsoa jar dakieke. Horretarako, lehenbizi Hauteskunde-
batzordeari aurkeztu beharko zaizkio, 2 egun balioduneko epean.  
 
Era berean, errekurtso horien gaineko ebazpenei errekurtsoa jar dakieke Kirol Justiziako Euskal Batzordean, 
zazpi egun balioduneko epean. 
 
Bilera bakoitzean akta idatziko da, eta Hauteskunde-batzordeko kide guztiek sinatu beharko dute. 
 

Hauteskunde-mahaia 
 
18. artikulua 

 
Hauteskunde-batzordeak zozketa egingo du hautagai izango ez diren boto-emaileen artean. Hauteskunde-
mahaia unipertsonala izango da, ordezko kopuru berdinarekin. 
 
Hautatua izan den pertsona juridikoek izendatutako pertsona fisikoak kide izan daitezke. Pertsona fisikoak 
ezingo dira agintaldi osoan pertsona juridikoekin ordeztu. 

 
Hauteskunde-mahaia Euskadiko Padel Federazioaren helbidean osatuko da. 
 
Hauteskunde-mahaiaren erabakien berri emango zaie interesdunei, eta Federazioaren iragarki-oholean jarriko 
dira. 
 
Hauteskunde-mahaiaren erabakiei kontra egin nahi dienak Hauteskunde-batzordera jo behar du, bi egun 
balioduneko epean. 
 
Hauteskunde-batzordeak Hauteskunde-mahaiaren akordioen errekurtsoak edo kontraegiteak ebatziko ditu, eta 
ebazpen horiei ere errekurtsoa jar dakieke Kirol Justiziako Euskal Batzordean, 7 egun naturaleko epean. 
 
19. artikulua 
Hautagaiek kontu-hartzaileak izenda ditzakete edo Hauteskunde-mahaian kontu-hartzaile gisa aritu.  
 
Horien funtzio bakarra bozketara eta botoen kontaketara bertaratzea da, eta eskubidea dute hauteskundeen 
garapenari eta bozketari eta boto-kontaketari buruz egiten dituzten oharrak eta erreklamazioak aktan 
jasotzeko. 



 

Euskadiko Padel Federazioaren hauteskunde araudia.     2016ko Azaroaren 2ko ezohizko orokor asanbladarako proposamena  
6 

 

 

 
20. artikulua  
Hauteskunde-mahaiaren funtzioak: 
 

a) Bozketak behar bezala egiten direla bermatzea, boto-emaileen nortasuna eta hautesle diren 
egiaztatzen. 
b) Botoak baliozkoak diren erabakitzea. 
c) Botoak zenbatzea, horiek emateko epea amaituta. 
d) Bozketari buruzko beste edozein gai ebaztea. 

 
21. artikulua 
Hauteskunde-mahaiaren idazkariak akta idatziko du, eta bertan jasota geratuko dira botoemaileen zerrenda, 
bozketan izandako gertakariak, erreklamazioak eta emandako boto baliodunak, boto baliogabeak eta boto 
zuriak. 
 
Akta sinatu ondoren  Hauteskunde batzordeari bidaliko zaio, boto baliogabeekin edo kontra-egindako botoekin 
batera. 
 

 
Lehendakaria hautatzea 

22. artikulua 
Euskadiko Padel Federazioko lehendakariak Federazioko Batzarraren kide izan beharko du, edo bertako kide 
den pertsona juridikoa baten ordez aritu.  
 
Pertsona juridikoen ordezkaria lehendakaria edo ordezkari dela modu sinesgarrian egiaztatzen duen pertsona 
bat izango da. Bigarren kasu horretan, ordezkariak Kirol-klubeko edo - elkarteko idazkariak igorritako ziurtagiria 
aurkeztuko du, eta lehendakariaren oniritzia izan beharko du. 

 
Euskadiko Padel Federazioko lehendakaria ezin da aldi berean klub edo kirol talde bateko lehendakari izan, ezta 
Federazioko Batzarreko kide den beste edozein pertsona juridiko ere. Lehendakari hautatzekotan, bestelako 
karguak utzi beharko ditu, eta Federazioko lehendakari kargua bakarrik bete. 
 
23. artikulua 
Lehendakaritzarako hautagaitza idatziz aurkeztu beharko da beti, eta idatzian izen-abizenak, NAN zenbakia, eta 
lizentzia jaso beharko dira. Hala badagokio, Batzarrean pertsona juridiko baten ordezkaritza betetzen dela 
egiaztatzen duen dokumentazioa erantsiko da. 
 
24. artikulua 
Euskadiko Padel Federazioko Batzar Nagusiko kideak izendatuta, Hauteskunde batzarrak zazpi egun naturaleko 
epea ezarriko du lehendakari hautagaitzak aurkezteko. Hautagaitzak aurkezteko epea amaituta, Hauteskunde 
batzarra bilduko da, haren onargarritasunari edo onargarritasun ezari buruz erabakitzeko; edonola ere, 
errekurtsoa jar daiteke federazioaren hauteskunde organo beraren aurrean, bi egun balioduneko epean. 
Hautagaitza batek konpon daitezkeen akatsak baditu, interesdunari bi egun balioduneko epea emango zaio, 
akats horiek konpontzeko. 
 
 

Bileraren garapena 
25. artikulua 
Hauteskunde-batzordeak bilera deituko du, Hauteskunde-egutegian zehaztutako datan, eta hau izango da gai-
zerrenda: 
 

1. Batzarra osatzea. 
2. Hauteskunde-mahaiaren osatzea. 
3. Lehendakaria hautatzea. 
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Kideen gehiengoa bertaratzen bada, Batzarra lehenengo deialdian osatuta egongo da, eta bigarren deialdi bat 
egin behar bada, nahikoa izango da kideen herena bertaratzea. 
 
26. artikulua 
Batzarra bildu bezain laster, Hauteskunde-mahaia eratuko da. 
 
27. artikulua 
Ez da onartuko botoa ordezkari baten bidez ematea, ezta postaz bidaltzea ere. Era berean, pertsona fisikoek 
ezingo dute kirol-klub edo -talde bat baino gehiagoren ordezkari izan. 
 
28. artikulua 
Hautagaitza bat bakarra badago, lehendakaria izendatuko da, bozketarik egin gabe. 
 
Hautagaitzarik ez badago, Hauteskunde-batzordeak epe berria jarriko du hautagaitzak aurkezteko. Bigarren epe 
horretan hautagairik aurkezten ez bada, Hauteskunde batzordeak egoeraren berri emango dio funtziotako 
lehendakariari, eta har Batzar Nagusiaren ezohiko bilera deituko du, hautagaitza-ezaren ondorioz Federazioa 
desegin behar den eztabaidatzeko. 
 
29. artikulua 
Batzarreko bilera hasi ostean, lehendakarirako hautagaiak aurkeztu eta hautatuko dira. 
 
Hautagaia botoen gehiengo soilez hautatuko da. 
 
Txartel bakoitzean, hautagai bat bozka daiteke soilik. Mahaiak botoak zenbatuko ditu, berehala, eta gehiengoa 
lortu duen hautagaiak Euskadiko Padel Federazioaren lehendakaria izendatuko da. 
 
Berdinketarik balego, bozketa berria egingo da. Berdinketarekin jarraitzen bada, emakumeek osatutako 
hautagaitzak hautatuko dira. Oraindik ere berdinketa mantenduz gero, Hauteskunde-batzordeak zozketa 
egingo du berdinketa lortu duten hautagaitzen artean, zazpi eguneko epean gehienez ere. 
 
30. artikulua 
Lehendakari berria izendatu ostean, horrek zuzenduko du batzarreko eztabaidak, Hauteskunde-batzordean 
hauteskundeei dagokienez egon daitezkeen erreklamazioak alde batera utzita. Behin betiko izendapena ezarri 
ondoren, hautatuko pertsonak bere funtzioak bete ditzake kargua hartzeko ekitaldi formalik egin behar gabe. 
 
31. artikulua 
Hogeita lau orduko epean, Hauteskunde-mahaiak akta bidaliko dio Hauteskunde batzordeari, eta hark emaitzak 
argitaratuko ditu, hiru eguneko epean. 
 


