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KALIFIKAZIOAK: 
 
+ Txakurrak aztertu eta saritu egin behar dira, beren arrazari datxekion 
estiloaren eta eguneko aurkezpenaren arabera, eta epaileak ez ditu 
aintzat hartu behar txakurren aurreko aurkezpenak. 
 
+ Nolanahi ere, ezin izango da puntuazioarekin edo kalifikazioarekin 
konpentsatu probetan zehar txakur-loteen lana erraztu edo zaildu duten 
lurraren kalitate desberdina edo klima- eta ingurumen-baldintzak. 
 
+ Frogak amaitu ondoren, epaileek txakur parte-hartzaileak sailkatu 
beharko dituzte, txakur bakoitzari dagokion lan-txartelean jasoko dute 
aipatu sailkapena. Idatzitako sailkapenak epaile kualifikatu guztien 
sinadurak izango dituzte. Era berean, epaileek laster idatziko dute txakur 
bakoitzaren lan-loteari buruzko txostena. Lote hori txakur bakoitzak 
lortutako kalifikazioa izango da eta probak antolatzen dituen klubari edo 
sozietateari emango zaizkio. 
 
+ Parte hartzen duten txakurrei ziurtagiri hauek eman ahal izango zaizkie: 
ona, OSO ONA edo BIKAINA, 0 eta 200 puntu bitarteko puntuazio-eskala 
bati jarraituz. 
- 100 - 124 puntu. ONA 
- 125 - 149 puntu. OSO ONA 
- 150 - 200 puntu. BIKAINA 
 
+ Kalifikazioak esleitzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan: 
1. Ehizaren hiru faseetako txakur-sortaren lana: 
A) Arrastoari edo eskariari buruzko ehizaren bilaketa eta hurbilketa. 
B) Ehiza-animaliaren arrastoa altxatzea eta haren atzetik joatea. 
C) Jarraipen iraunkorra eta saiatua, arrasto-galerak eta bestelako 
zailtasunak ebatzita. 
2. Probaren kategoriari dagokion ehiza-espezieko animalien ohiko jarrera 
eta erreakzioa lehenengo puntuko fase bakoitzean. 
3. Ehizaren fase bakoitzean lotea aurkezteko ezaugarriak eta iraupena. 
 
 
HERIOTZARIK GABEKO EHIZAREN HELBURUAK: 
 
+ Afizionatuen talde zabalaren barruan kiroltasuna indartzea eta 
herrialdeko erbi ehiztarien en artean harreman arina eta ona lortzea. 



+ Eskualde desberdinetan erbiaren ehizaren alderdi jakin batzuei buruzko 
inpresio-trukea ezarri ahal izatea. 
+ Azaletu guztiek sistema honetan gehien erabiltzen diren txakur-arrazen 
ezagutza zabala izan dezaten eta, aldi berean, lan-estilo desberdinak 
ezagut ditzaten laguntzea. 
+ Naturarekiko errespetu handiagoa lortzea eta, ondorioz, LIBREA 
ehizatzeak ematen dizkigun poztasunak behar bezala gozatzen eta 
balioesten ikastea. 
+ Azaleari proba horien edukia eta garapena jakinaraztea, bai eta egiten 
diren lan-probetarako indarrean dagoen araudia ere. 
 

 
 
LEHIATZEKO BALDINTZAK 
 
+ Parte hartu nahi duten guztiek parte hartu ahal izango dute, baldin eta 
antolatzaileek ezarritako oinarrietako baldintzak betetzen badituzte eta 
ehizan aritzeko behar den dokumentazio guztia badute. 
+ Parte-hartze masiboko eskaera bat antolakundearen aukeretatik kanpo 
balego, hautaketa-irizpidea lehiakideen inskripzio-ordenari begiratuko 
zaio, antolatzaileek ezarritako kupoa bete arte. 
+ Inskripzio guztiek zenbatekoarekin batera joan beharko dute. 
+ Zozketarako ezarritako orduan bertan ez dauden taldeek lehiatzeko 
eskubidea galduko dute. 
+ Aurreko urteko txapeldunak titulua defendatuko du eta hurrengo urteko 
zerrendan lehena izango da. 
+ Epaileek ezin izango dute txakur-talderik aurkeztu lehiaketan parte 
hartzeko. 
 
 
TXANDA ETA JARDUTEKO DENBORA 
 
+ Lehiatzaileek edozein probatan parte hartzeko ordena zozketa bidez 
lortuko da. 
+ Parte-hartzaileek epaileen aginduak beteko dituzte eta zakurrak 
trailatuta izango dituzte lepokoak jartzeko eta identifikatzeko. 
+ Epaileek parte-hartzaileei adieraziko diete non parte hartuko duten. 
+ Antolakundeak ordu bat edo biren artean ezarriko du jarduteko 
denbora. 
+ Txakurrak askatzen direnean hasiko da parte hartzeko denbora. 



+ Epaileek lehiaketa eten ahal izango dute txakurren edo lehiakideen 
portaeraren arabera. 
+ Arrazoiren batengatik parte hartzeko eremua aldatu behar izanez gero, 
aldaketa hori egiteko denbora zenbatuko da, eta probaren denbora osoari 
gehituko zaio. 
 
 
EPAILEAK. 
 
+ Ehiza-federazioak izendatuko ditu. 
+ Lehiaketa bakoitzak epaile bozeramaile bat izango du. Epaile horrek 
araudi honetan jasota ez dagoen edozein bidegabekeria konponduko du 
eta probaren akta igorriko dio antolaketari edo federazioari. 
Epaileen eginkizuna erregelamendu hau aplikatzea izango da. Baita proba 
behar bezala egiteko edozein erabaki hartzea ere. 
 
ERREKLAMAZIOAK. 
 
+ Erreklamazio posibleak idatziz aurkeztuko zaizkio Lurralde Federazioari, 
proba amaitu eta 24 orduko epean. 
 
AZKEN KALIFIKAZIOA 
 
+ Proban berdinketa gertatuz gero, txakurren lotearen edertasuna eta 
uniformetasuna hartuko dira puntuazio gehigarritzat. 
 
ANTOLAKETAKO LAGUNTZAILEAK 
 
+ Klub antolatzaileak laguntzaileak izendatu ahal izango ditu probak behar 
bezala egiteko, baina betiere epaileen agindupean, horiek izango baitira 
agintari nagusiak probetan. 
 

 

PUBLIKOA 
 
+ Lehiaketara joaten diren pertsonak proben garapena ez oztopatzen 
saiatuko dira, epaile laguntzaileen eta, oro har, antolakundearen 
jarraibideei jarraituz. 
+ Ikusleek ezin izango dute oihurik egin, ez lehiakideengana jo, ez eta 
epaiketarik egin ere lehiaketan zehar. 



 
AZKEN XEDAPENAK 
 
+ Araudi hau erakunde eskudunak aldatu ahal izango du, probak hobeto 
garatzeko beharrezkotzat jotzen badu. 
 
MONTEROAK 
 
+ Monteroek  (gehienez bi) ezin izango diete txakurrei erbiaren altxaera 
adierazi; arrastoa bilatzen eta ebakitzen bakarrik lagunduko diete, 
epaileek hala eskatzen badiete. 
+ Jarduketan zehar, lehiakideak ezin izango du jendearengana edo 
antolatzaileengana ahoz jo; hala ere, epaileen presentzia eska dezake 
edozein iritzi pertsonal jakinarazteko. 
+ Lehiatzaile batek errespetua galtzen badie epaileei, beste partaideei edo 
publiko orokorrari, nahiz eta parte hartzen ari ez izan, automatikoki 
deskalifikatu egingo da. 
+ Taldearen muntaietako bat deskalifikatzeak bestea kanporatzea dakar, 
eta, beraz, ekipo horrek proba utzi behar du. 
+ Monteroek txakurren izenak eta identifikazioa adierazi beharko dituzte 
txapelketa hasi aurretik. Txakurrak ezin izango dira denboraldian zehar bi 
taldetan erabili. 
 
TXAKURRA 
 
+ Parte hartzen duten txakur guztiek indarrean dagoen araudiak eskatzen 
duen dokumentazio guztia izan beharko dute. 
+ Taldekako probak gutxienez 4 txakurrek eta gehienez 6 txakurrek 
osatuko dituzte. 
+ Epaileek lehiaketa amaitutzat jotzen dutenean, hala adierazten badute, 
txakurrak azkar jasoko dira; bestela, zigorra ezarriko zaie. 
+ Eskaria abesten ez duten txakurrak ez dira puntuatuko, ezta erbiarenak 
ez diren arrasto handiak dituztenak ere. 
+ Txakurrek ezin izango dute edukiera-lepokorik edo antzekorik eraman. 
+ Araldian dauden txakurrek ezin izango dute lehiaketan parte hartu. 
 
 
 
 


