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BIZKAIKO MENDIZALE FEDERAZIOKO BATZAR OROKORRA 
BMF OHIKO BATZARRA 

 
 

     Bilbon, 2021eko azaroaren 20an, 10: 00etan, bigarren deialdian, BMFren Ohiko Batzarra 
eratu da, presidenteak behar bezala deituta, Kirol Etxeko ekitaldi-aretoan, Martín Barua 
Picaza kaleko 27. zenbakian (Bizkaia-Miribilla pilotalekuaren atzealdea), Bilbon. 
     Federazioko presidente Víctor Manuel Vivar Moreno izango da. Idazkariordea, Karmelo 
Ruiz de Alegría Martín, Zuzendaritza Batzordeko kideak ere bertan dira, José Félix 
Fernández De Ponga (lehendakariordea), Alberto Nieto Ibarrechebea (diruzaina), Ana 
Sesumaga González, GarbiñeOkerantza Zulueta, Fernando Pérez Ruiz, Alfredo Gorbeña 
Monzón, Arrate Bastida Díaz de Otazu eta Arkaitz Vidal Ibarguen. 
 
 
     ASISTENTZIA: 
     KLUBAK: 
     Zuzeneko egiaztagiria edo ordezkaritza duten klubak: 
     Aldaz Gora, Arroletza, Gallarraga, Ganguren M.T., Ganzabal M.T., GoikoMendi, Alpino 
Tabira M.T., Turista Barakaldo, Ganerantz M.T, S.M. Encartaciones, GoiGain M.T, 
Egunsentia C.M., Txarlozo M.T., Lezama Gailur M.T., Leioa M.T., Munarrikolanda M.T., 
Cicloturistas de Euskadi C. La Rioja, C.D. Ipar Izarra Nordic Kirol Walkartu. 
 
     BMFren Hauteskunde Batzordeak legegintzaldi honetarako eskatutako ordezkaritza 
orokorra aurkeztu ez duten baina batzar honetarako garaiz ordezkatu diren klubak:  
     Baskonia M.T. eta Juventus S.D. 
 
     KIROLARIAK: 
     Victor Manuel Vivar, GarbiñeOkerantza Zulueta, José Félix Fernández de Ponga, 
Fernando Pérez Ruiz, Alberto Nieto Ibarrechebea eta Alfredo Gorbeña Monzón. 
 

     TEKNIKARIAK: 
     Joseba Undurraga Bidasolo, Dionisio Pérez Pérez, Ana Sesumaga González eta Ibon 
Beaskoetxea Bustamante. 
 
     EPAILEAK: 
     Bat ere ez. 
 
 
      Victorrek, BMFko presidente gisa, ongietorria eman die bertaratutakoei, eta eskerrak 
eman dizkie etortzeagatik. Idazkariak jakinarazi du bidalitako deialdian akats material bat 
dagoela egiaztapenaren atalean: «Batzar Nagusia 2016ko urrian amaitutako hauteskunde-
prozesuan legez aitortutako ordezkariek osatzen dute» zioen lekuan, «2020ko azaroaren 
5ean amaitutako hauteskunde-prozesuan onartutakoak» esan behar du. Idazkariak 
jakinarazi du bere ustez alderdi horrek ez duela Batzarraren eraketaren baliozkotasuna 
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baldintzatzen, eta ezein ordezkarik ez duela inolako desadostasunik agertzen. 
 
Idazkariak bertaratutakoen zenbaketaren berri eman du. Hona hemen bertaratutakoak: 23 
klubek (63 boto), 6 kirolarik (6 boto), 4 teknikarik (4 boto), guztira 33 kidek parte hartu dute, 
eta 73ordezkaritza-botok. 
 
Batzarra formalki eratu ondoren, uzten duten kideek abstentzio teknikotzat joko dira, azken 
batzarretan egin izan den bezala. 
 
 
     OHIKO BATZARRAREN OSAKETA: 
     Aurreko datuak ikusita, lehendakariak Batzarra balio osoz eratutzat jotzen du, 
Federazioaren Estatutuetako 20. 
     BMFren estatutuetako 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, gai desberdinak sartzeko 
eskaerarik jaso ez denez, deialdiko gai-zerrendan jasotakoei bide eman zaie. 
      Idazkariak jakinarazi du deialdiaren bigarren eta hirugarren puntuen hurrenkera aldatu 
egingo dela, bai lehendakariak bai arlo bakoitzak egindako txostenak hobeto azaldu eta 
ulertzeko, eta ezein ordezkarik ez duela eragozpenik jarriko. 

 
 
     GAI-ZERRENDAKO LEHEN PUNTUA: 2021EKO MAIATZAREN 8KO OHIKO ETA 
EZOHIKO AKTAK IRAKURTZEA ETA ONARTZEA, HALA BADAGOKIO. 
 
     Jakinarazten da akta horren edukia Batzarreko kide guztiei bidali zaiela deialdiarekin 
batera. 
 
     Idazkariak 2021eko maiatzaren 8ko Aparteko Aktan egindako akatsaren berri eman du. 
Bertan, Ohiko Batzarra osatu dela esaten zen, baina benetan eratu zen eta "ezohiko 
Batzarra" esan behar du. Aldatu egingo da, eta behar bezala argitaratuko da onartu 
ondoren. 
 
     Besterik gabe, eta normalean egiten den bezala, arrazoi praktikoengatik, ez dira hitzez 
hitz irakurtzen, irakurritzat jotzen dira, eta bozketara zuzenean pasatzeko eskatzen da, hala 
badagokio onartzeko. 
 
     Ondoren, bozketa egin da eta bertaratutakoek aho batez onartu dute. 
 
 
     KLUB BERRIEN DIRU-SARRERAK. 
    
  Lehendakariak jakinarazi du gaur bi klub berri aurkeztuko direla Batzarrera: Club Unión 
Deportiva Muñatones eta Austarri Mendi Kluba, eta Batzar Nagusian aurkeztu ondoren 
ofizialduko dela. 
 
     Presidenteak Union Deportiva Muñatones Klubari aurkeztu dio: 
    1982ko abenduaren 15ean sortu zen eta Muskizen du egoitza. Bere jarduera nagusia 
mendi lasterketak dira, baita mendi txangoak ere. Lehendakariak hitza eta ongietorria 
ematen dizkio. 
 
     Ondoren, lehendakariak Austarri Mendi Kluba aurkeztu du: 
     2021eko ekainaren 19an sortua, Zeberion du egoitza. Bere jarduera nagusia mendia da. 
Hitza eta ongi etorria ematen zaizkio. 
 
 
 



 

 

     BIGARREN PUNTUA: LEHENDAKARIAREN TXOSTENA. 
 
     Lehenik eta behin, azaroaren 27an toki horretan bertan bide publikoei eta bidezidorrei 
buruz egingo diren jardunaldiei dagokienez, lehendakariak adierazi du bideek ondare 
publiko izugarria adierazten dutela eta partikularrek ez dituztela itxi behar. Mendi-ibilaldiek 
balio handiagoa eman die, eta Estatuan (zazpi milioi pertsona) zein autonomia-erkidegoan 
(40.000 pertsona federatu) gorakada handiena izan duen kirol-jardueretako bat da. Bide 
publikoak Munduko Ondaretzat hartzea lortu behar dugu. Gai horri dagokionez, 
azpimarratzekoa da udalek beren eskumenak gauzatzeko eta bide publikoen inbentarioak 
egiten joateko beharra, eta Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 
Legea aplikatzeko beharra. Lege horren 15. artikuluan, oinordekotzei eta bide-zorrei 
buruzkoan, honako hau esaten da: jabeak duen lursaila ixteko eskubidea du, baina ezin du 
eragotzi partikularrak igarotzea irabazi-asmorik gabeko ibilgailuren bat erabiltzeko. 
Eskubide hori erabiltzen duenak laboreak errespetatu beharko ditu eta kalteak ordaindu, 
eragiten baditu. 
 
     Bigarrenik, eskaladari dagokionez, Atxarteko eskaladarako prestakuntza-guneak prest 
jartzeko aurrekontu bat aurkeztu zen. Horretarako, Aldundiak Abadiñoko eta Mañariako 
Udalekin eta Foru Aldundiarekin lankidetza-hitzarmen bat lortzeko baldintza jarri zigun, eta 
oraingoz ezinezkoa denez, bere baliabideekin prestatu da, akordioa azkenean sinatuko 
delakoan. Aurrekontu berri bat prestatzen ari dira, Ogoñon instalatutako bideak 
egiaztatzeko eta egokitzeko, ainguraketa batzuen oxidazioa antzeman ondoren, kirol sailak 
agindu baitu gastuak diru-laguntza baten bidez onartuko direla. 
 
     Hirugarrenik, Batzordearen konpromisoa betez, jakinarazi da klubetako ongintzako 
gidariei zuzendutako lehen laguntzako ikastaro batzuk egin direla, eta klub bakoitzeko 2 
gidariri eman zaiela ikastaroaren zenbatekoa. KITEBen bidez egin dira (Bizkaiko Kirol 
Irakaskuntzen Baimendutako Zentroa), eta horietako bakoitza amaitzean diploma ofizial bat 
eman zaio ikasle bakoitzari. 
 
     Honako ikastaro hauek egin dira: 
 
 

DATA TEORIKOA DATA 
PRAKTIKOA 

PARTE 
HARTZAILEAK 

KLUBAK 

Apirilaren 30etik 
maiatzaren 14ra 

maiatzaren 15ean 38 parte-hartzaile 15 klub 

Ekainaren 10etik 
25era 

Ekainaren 26an 12 parte-hartzaile 5 klub 

Irailaren 30tik 
urriaren 15ra 

Urriaren 16an 5 parte-hartzaile 3 klub 

Azaroaren 18tik 
abenduaren 3ra 

Abenduak 4 7 parte-hartzaile 4 klub 

totalak Azaroaren 20an 62 partehartzaile 27 klub 

 
     Laugarrenik, martxa nordikoari dagokionez, jarduera honetarako begiralerik ez dugunez, 
Euskadi Trek-ekin lankidetza-hitzarmen bat egin dugula jakinarazi da. Hitzarmen horrekin 
federatuentzako martxa nordikoko 5 ikastaro eman ditugu Ansioko zabalgunean, BEC 
ondoan. 
 
 
 
  



 

 

PARTAIDETZA-DATA 
UZTAILAK 8TIK 15ERA   15 
IRAILAREN 7TIK 14RA  12 
URRIAK 5ETIK 19RA     6 
AZAROAREN 9TIK 16RA   16 
AZAROAK 11TIK 18RA     7 
IKASLEAK GUZTIRA   56 
 
     2022rako proposatu da Martxa Nordikoa sartzea eskola-kirolean eta Goimendi 
Eskolaren ikastaro-programan. Horren ondorioz, eskolako begiraleek ikastaro ofizial bat 
egin beharko dute, diziplina horretan trebatu ahal izateko. 
 
     2022an, Euskadiko Martxa Nordikoko Batzordearekin adostu da Euskal Kopa sortzea, 
eta Bizkaiko lehenengo Martxa Nordikoa egingo da. 
 
      Bosgarrenik, Ubideko Teknifikazio Zentroari dagokionez, jakinarazi da azkenean onartu 
dela lurralde federazio bakoitzak gutxienez bi jarduera egitea hiruhileko bakoitzean, 
Gipuzkoan izan ezik, bai EMF, AMF eta BMF.Sumaranek 6 jarduera hiruhileko bakoitzeko, 
eta klub batzuen jarduera batzuk egin ahal izatea. Akordio hori nahikotzat jotzen da 
emakidari eusteko eta beharrezko hobekuntzetan zerbait inbertitzeko. Abenduaren 12an, 
Ubiden, Mendeurrenen Ermandadearen eguna ospatuko da. 
 
     Federatuen estatistika: 

MAILA EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA 

Infantilak 180 233 413 

Gazteak 66 132 198 

Seniorrak 3.893 8.642 12.534 

GUZTIRA 4.139 9.007 13.146 

 
     Horrek esan nahi du 2020an baino % 16,6 emakume gehiago daudela, hau da, % 31 
gehiago. 
 

 
     GAI-ZERRENDAKO HIRUGARREN PUNTUA: ARLOEN TXOSTENA. 
 
     Mendi Eskolako eremuari dagokionez, José Félix Fernández De Ponga jaunak jakinarazi 
duenez, COVID 19ren murrizketak kontuan hartuta, ezin izan zen normaltasunez 
funtzionatu maiatzaren amaierara arte. Hala ere, 27 ikastaro egin ziren eta guztira 198 
parte-hartzaile izan ziren. 
 
     Bideetako ekipamenduari dagokionez, Mugarra inguruko lanak amaitu zirela eta 
Alluitzekoak (Atxarte) hasi zirela jakinarazi da, baina bigarren planoan geratu ziren, 
Ogoñoko trenbideetako parabolt batean haustura bat aurkitu baitzuten. Hori dela eta, 
makina bat erosi zen hainbat bidetako ainguraketak eta eskegitzeak probatzeko eta 
homologatzeko. Ogoñoko lanak amaitutakoan, Alluitzeko (Atxarte) eremuarekin jarraituko 
da. 
 
     Eskola-kirolaren arloari dagokionez, jakinarazi da 8 irteera egin direla haur eta nagusien 
artean, eta guztira 1089 parte-hartzaile izan direla; halaber, jakinarazi da Ondarroako 
Eskola Ligari hasiera eman zaiola, 8 eta 16 urte bitarteko ikasleek parte hartzen baitute. 
 
     Segurtasun eta Ingurumen arloari dagokionez, José Félix Fernández De Pongak, Alberto 
Cardoso Corralesen ordez, jakinarazi du zuzeneko komunikazio-linea bat ireki dela UVR eta 
Suhiltzaileekin, erreskate-taldeek lehen eskuko informazioa izan dezaten istripu-tasari 



 

 

buruz. Informazio horiekin, irratiko, telebistako eta sare sozialetako hainbat saiotan lan egin 
da, eta mendiko oinarrizko aholkuak eta gaiak azpimarratu dira. 
 
     Era berean, jakinarazi da segurtasun-batzorde bat osatu dela EMFn, eta bertan 
lurraldeetako kideak eta hainbat eremutako espezialistak sartu direla, hala nola osasun-
langileak eta esperientzia handiko erreskate-teknikariak. 
Bizkaiko DYArekin lankidetza-hitzarmena egin da, 2021. eta 2022. urteetan eskola-kiroleko 
irteeretan osasun-laguntza emateko, eta beste jarduera batzuetara zabaltzeko aukera dago. 
 
     Lehen sorospenetako ikastaroetan lanean jarraitzen dugu, eta ikastaro horiek zabaltzen 
saiatuko gara, murrizketen arabera. Era berean, Ertzaintzak berariaz eskatuta, Ogoñoko 
bidezidorren txosten bat egin dugu, inguru horretan izandako gehiegizko gorabeherengatik 
eta erreskateengatik. Hiru Handian ere segurtasun laguntza eman zen. 
 
 
     Bidezidorren arloari dagokionez, Ana Sesumaga González Batzordeko arduradunak 
jakinarazi du 2020an zortzi bidezidor berri homologatu direla. Zazpi bidezidor Urkiolako 
Parke Naturalean eta bidezidor bat Larrabetzun. 
 
     2021ean hiru bidezidor berri homologatu dira, horietako bat Ermuan eta beste biak 
Armañongo Parke Naturalean. Gaur egun, Orozkoko PR-BI 35 eta Zierbenako PR-BI 220 
bidezidorrak ikuskatzen ari dira, urtea amaitu baino lehen berriro homologatu ahal izateko. 
 
     2022. urteari eta hurrengoei begira, Bizkaiko hainbat udalerritan 16 bidezidorren 
homologazio berriak hasteko gestioak hasten ari dira. Etorkizuneko bi PR bidezidor posible 
daude. Bata Mendatako Udalak sustatua eta bestea Ortuellako udalerrian, PR.BI 111 
Ortuellako bira, burdinaren bila matrikulatua. 
 
     GR 123ari dagokionez, hamargarren etapak, Ondarroa-Ispasterrek, eta 
hamaikagarrenak, Ispaster-Laidak, markaketa horizontal osoa osatuta dute, seinale 
bertikalak jarrita, eta Ondarroan eta Ispasterren etapa hasierako eta amaierako panelak 
jarrita daude, Laidako panela falta dela, eta sastrakak kentzeko hainbat. Espero da 2022an 
bi etapa horiek berriz homologatzea eta GR 229 Mikeldirekin lanean hastea. 
 
     IV. Mendi-ibilaldien Ligari dagokionez, egutegiko 11 etapetatik lehenengo biak bertan 
behera geratu ziren eta zortzi irteera egin dira. Urtea amaitu baino lehen irteera bat egiteke 
dago. Partaidetza handitu egin da beste urte batzuekin alderatuta, eta parte hartzen duten 
pertsona federatuen kopurua federatu gabekoena baino dezente handiagoa da. Orain arte 
892 izen-emate egon dira, 644 SENIOR federatu, 181 ez federatu, 26 adin gutxidun federatu 
eta 41 ez federatu. Ia ia behin betikoa izango den egutegi zirriborroa aurkezten da, 2022an 
zehar 11 irteera egitea aurre ikusten delarik.  
 
     Azkenik, jakinarazi da Huelvan egindako Estatuko Senderismo eta Bidezidorren 
Jardunaldietan (urriaren 27tik azaroaren 1era) parte hartu dugula, eta SENDERISMO 
FEDME 2022 LIGA aurkeztu dela. Liga horri atxiki nahi zaizkion autonomia-erkidegoetako 
mendi-ibilien zirkuituek osatzen dute. Federazioak bat egingo du liga honekin, 2022. urteko 
egutegiko irteera guztiak ekarriz. 
 
     Lasterketak  eremuari dagokionez, Fernando Pérez Ruiz arduradunak jakinarazi du 
Bizkaiko Mendiko Lasterketen 2021eko jarduera pandemiaren ondorioek baldintzatu zutela. 
Hala eta guztiz ere, Bizkaiko Mendi Lasterketen Liga egin ahal izan zen. Hamar lasterketa 
puntuagarri egin ziren, gehienak urtearen bigarren erdian, eta 400 korrikalari bizkaitar 
inguruk parte hartu zuten lau kategoria puntuagarrietan (absolutua eta juniorrak, 
gizonezkoak eta emakumezkoak). Nerea Amilibia eta Unai Intxaurraga izan ziren Ligako 
irabazleak. Unai Intxaurraga Pujana (Zeanuriko Joko Alai Kirol Elkartea) eta Nerea Amilibia 



 

 

Arruti (GrafSestao) izan ziren maila absolutuko irabazleak. Junior mailan Irati Ortiz de Anda 
(Lezama Gailur) eta Aitor Guerra Moral (Bilboko Metro Bidelagun) izan ziren irabazleak. 
Lemoako Lemoatx Trail lasterketak Bizkaiko Mendi Lasterketa Txapelketa hartu zuen, 24 
kilometro eta 1.100 metroko desnibel positiboarekin maila absolutuan eta 16 kilometro eta 
775 metrorekin junior mailan. Oihana Azkorbebeitia (Alluitz MT) eta Ion Artetxe (Trail Erraz 
Team Bizkaia) izan ziren txapeldunak. Bizkaiko Junior mailako txapeldunak Irati Ortiz de 
Anda (Lezama Gailur) eta Ibai Cebrián (Club Ourdaybi Asoc. Kirolak). 
 
 
     Emakumearen eta Mendiaren arloari dagokionez, Garbiñe Okerantza Zulueta 
arduradunak jakinarazi du bi ildotan lan egin duela: 
 
1.- Alde batetik, EmakuMendise proiektuaren bidez, ikusgarritasuna nabarmendu da eta 
Bizkaiko mendizaleen ahalegina, dedikazioa eta gainditzeko espiritua balioetsi dira. 
Horretarako, martxotik 7 bideo zabaldu ditugu, mendiarekin zerikusia duten emakumeak eta 
horietako asko ezezagun handiak aurkitzeko. Bi bideo ekoizpen fasean daude eta hiru falta 
dira proiektua amaitzeko. Bertaratutakoei jakinarazten die bideoak federazioaren 
webgunean ikus daitezkeela: https://bmf-fvm.org/seccion/videos /. 
 
2.- Bestalde, joan den azaroaren 13an, Urduñan, Berdintasunaren aldeko lehen Zima 
Martxa egin zen, mendiko jardueretan emakumeen parte-hartzea areagotzeko 
helburuarekin. Ibilaldian 228 lagunek eman zuten izena; horietatik 134 federatuta zeuden 
eta 94 ez. Izena eman zuten pertsona guztietatik 146 emakumeak ziren eta 82 gizonak. 
Federazioak hurrengo edizioetan klubek parte har dezaten animatu du, eta jakinarazi du 
Getxoko Etorkizuna Mendi Elkarteak hurrengo ibilaldia antolatzen laguntzeko interesa 
agertu duela. 
 
 
     Ibilketa nordikoari dagokionez, Alfredo Gorbeña Monzón arduradunak jakinarazi du 
Martxa nordikoa sustatzen eta zabaltzen ari dela, ez bakarrik kirol gisa, baita aisialdi eta 
osasun iturri gisa ere. Horri dagokionez, hiru bideo jarri dira gure web orrian. Modalitate 
honetan hasteko ikastaroak hasi dira 52 federaturekin. Datorren urtean hastapeneko eta 
akatsak zuzentzeko ikastaro gehiago egingo dira (teknikaren hobekuntza). Txapelketari 
dagokionez, urriaren 17an Gorlizen antolatutako ekitaldiari babesa emango zaio eta 2022an 
Bizkaiko Txapelketa eta Euskal Herriko Txapelketa egingo dira. 
 
 
     Web orriari dagokionez, Arkaitz Vidal Ibarguen mahaikideak jakinarazi du webgunearen 
formatua aldatzen ari dela, eta aurpegia garbitzen ari dela, gaur egungo mendiko 
webguneekin bat datorrena. Jatorrizko informazioa zaharretik webgune berrira migratu da, 
eta webgunearen hainbat zati geratu dira, horrek duen konplexutasunetik igaro gabe. Behin 
informazioa igarota, sortzen ari diren kirol-jarduera berrien espazioak sortzeari ekingo zaio. 
Informazio guztia webgune berrian dagoela, dena ondo dabilela erakusten duten probak 
egiten hasiko dira, informazio eskuragarriagoa izaten hasteko eta gure garaiekin bat 
datorren itxura emateko. 
 
 
     LAUGARREN PUNTUA: ESKAERAK ETA GALDERAK. 
 
     Kide batek Euskal Herriaren Batzarra prestatzeko aldez aurreko prestaketa-bilerak 
egitea proposatu du. Lehendakariak jakinarazi du agenda dela-eta ezin izan dela egin, eta 
esku hartu duen kideak proposatutako zentzuan jarraituko dela. 
 
     Batzarreko beste kide batek, hurrengo Batzarretan, ahal den neurrian, euskara 
erabiltzea eskatu du. 

https://bmf-fvm.org/seccion/videos%20/


 

 

 
     Beste kide batek galdetu du zenbat klub gauden Bizkaian. Lehendakariak erantzun dio 
99 direla, 13.146 federatu, eta horietatik % 31 emakumeak direla. 
 
     Beste kide batek jakinarazi du Foru Ogasunak luzatu egin duela federatuek iaz Foru 
Aldundiak lizentziaren ordainketari dagokionez emandako onura fiskalak jaso ahal izateko 
dekretua. Berriro ere Aldundiarekin hitz egingo da, hurrengo ekitaldian datuak eskualdatzea 
errazagoa izan dadin. 
 
     Garbiñe Okerantza Zuluetak jakinarazi du Kirol eta Berdintasun Sailak kartel batzuk 
zabaldu dituela emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna sustatzeko eta gaitz hori 
desagerrarazteko. Kartelak kluben eskura daude, klubek edo interesatzen zaizkien 
pertsonek argazkiak atera ditzaten. 
 
     Kexak egiten dira federazioaren aseguruari buruz, mendiko istripuen parteak emateko 
tratuari eta arretari dagokienez. Burokrazia asko eta arintasun gutxi. Presidenteak jakinarazi 
du onena dela kexak idatziz egitea aseguratzaileari zuzenean, edo kexa Federaziora 
bidaltzea, dauden arazoak konpontzen saia dadin. 
 
     Beste aztergairik ez dagoenez, Batzarra amaitutzat eman da, eta bertaratutako guztiei 
eskerrak eman zaizkie parte hartzeagatik. 

  

Sin.: Karmelo Ruiz de Alegría Martín                          Sin.: Víctor Manuel Vivar Moreno 

BMF Jarduneko Idazkaria                                                BMFren Lehendakaria 
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