
 

 

 
 
 
 

ELITE TXAPELKETETARAKO PILOTARIEN HAUTAKETA 
IRIZPIDEAK 

 (2019ko azaroaren 30eko Batzar Orokorrean onartua) 

 
2019-2020 denboralditik aurrera Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak, urtero 
antolatzen dituen Ezker paretako eta Trinketeko Elite txapelketetarako pilotarien 
hautaketa egiteko irizpide hauek izango ditu kontuan:   

Ezker Paretako Eskuz Binakako Elite txapelketa: 

• 8 pilotari: EEPF-ren ranking-eko lehen 4 aurrelari eta 4 atzelariak. 
• 4 pilotari: 2 aurrelari eta 2 atzelari irizpide teknikoz. 
• Oharra: pilotari batek huts eginez gero ordezkoa jartzeko ondorengo irizpideak 

jarraituko dira: 
o EEPF-ren ranking-aren bidez hautatua izan den pilotarien kasuan ranking-

etik hautatuko da ordezkoa. 
o Irizpide teknikoz hautatua izan den pilotarien kasuan irizpide teknikoz 

hautatuko da ordezkoa.  

Ezker Paretako 4 ½-ko Elite txapelketa: 

• 4 pilotari: Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako federazioek antolatzen 
dituzten aurreko denboraldiko 4 ½ txapelketetako txapeldunak. Federazioren 
batek txapelketa antolatzen ez badu bere lurraldeko pilotari bat hautatu beharko 
du lurraldeko ordezkari gisa.  

• 2 pilotari: aurreko denboraldiko ezker paretako 4 ½-ko Elite txapelketako 
finalistak.   

• 2 pilotari: irizpide teknikoz.  
• Oharra: aurreko denboraldiko lurraldeko txapelduna eta aurreko urteko Ezker 

Paretako 4 ½-ko Elite txapelketako finalistak errepikatzen badira, lurraldeko 
txapelketako bigarren sailkatuak edo ondorengoak jokatuko du. 

• Oharra: pilotari batek huts eginez gero ordezkoa jartzeko ondorengo irizpideak 
jarraituko dira: 

o Lurraldea ordezkatzen duen pilotarien kasuan, lurraldeko txapelketako 
sailkapena jarraituko da ordezkoa hautatzeko.  

 



 

 

 

o Aurreko denboraldiko Ezker Paretako 4 ½-ko Elite txapelketako finalistek 
edo irizpide teknikoz hautatutako pilotarien kasuan, irizpide teknikoz 
hautatuko da ordezkoa.  

Trinketeko Eskuz Binakako Elite txapelketa: 
• 6 pilotari: EEPF-ren ranking-eko lehen 3 aurrelari eta 3 atzelariak. 
• 6 pilotari: 3 aurrelari eta 3 atzelari irizpide teknikoz. 
• Oharra: pilotari batek huts eginez gero ordezkoa jartzeko ondorengo irizpideak 

jarraituko dira: 
o EEPF-ren ranking-aren bidez hautatua izan den pilotarien kasuan ranking-

etik hautatuko da ordezkoa. 
o Irizpide teknikoz hautatua izan den pilotarien kasuan irizpide teknikoz 

hautatuko da ordezkoa. 
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