
Nafarroako kirol jokoak eta 
Nafarroako abiadura eta 
zailtasun txapelketa (ekainak 
24-25) 
Nafarroako kirol jokoak eta Nafarroako 
abiadura txapelketa 
Rocopolis 

Informazio orokorra 
 

• Lekua: Rocopolis (Berrioplano). 

• Sarrió Business Center, Calle Cañada Real, 20, 31195 Berrioplano, Navarra 
• Data: ostirala 2022ko ekainaren 24a. 

 

Antolakuntza 
 

• Izena emateko lekua: Nafarroako Mendi Kirol eta Eskalada Federazioa. 

• Izen-emate mota:  mendizmendi.com 

• Izena emateko azken eguna: 2022/06/21, asteartea, 14: 00etan. 

• Izena emateko prezioa: 15,00 €. 

 

• Kirolari bakoitzak 2022ko FNDMEn federatuta egon beharko du 2022eko Nafarroako 

abiadurako txapelketan parte hartu ahal izateko. 

 



Mendi eta Eskalada Kirolen Napar federakundea 
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Kategoriak: 

Emakumezkoen eta gizonezkoen kategoria adin guztietan: 

- 12 urtez azpiko kategoriak. 

- 14 urtez azpiko kategoriak. 

- 16 urtez azpiko kategoriak. 

- 18 urtez azpiko kategoriak. 

- 20 urtez azpiko kategoriak. 

- Kategoria absolutuak. 

Txapelketa formatua: 
Sailkapen-fasea: 

• 2 karrera denbora hobea. 

• 4/8/16ko sailkapena, parte-hartzearen arabera. 

Azken fasea: 

• 1 eta 1 arteko kanporaketak. 

Ordutegia: 
 

• 17:30: instalazioak irekitzea. 

• 18:00 dortsala jasotzea 

• 18:30 hitzaldi teknikoa. 

• 19:00 Sailkapenak eta finalak. 

• 20:30 Sari-banaketa. 

 

Zozketa egonen da + hornidura puntua 
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Nafarroako kirol jokoak eta Nafarroako 
zailtasun txapelketa 

(25 – ekainak) 
Rocopolis 

Informazio orokorra 
 

• Lekua: Rocopolis (Berrioplano). 

• Sarrió Business Center, Calle Cañada Real, 20, 31195 Berrioplano, Navarra 
• Data: larunbata 2022ko ekainaren 25a. 

 

Antolakuntza: 
 

• Izena emateko lekua: Nafarroako Mendi Kirol eta Eskalada Federazioa. 

• Izen-emate mota:  mendizmendi.com 

• Izena emateko azken eguna: 2022/06/21, asteartea, 14: 00etan. 

• Izena emateko prezioa: 15,00 €. 

 

• Kirolari bakoitzak 2022ko FNDMEn federatuta egon beharko du 2021eko Nafarroako zailtasun 

txapelketan parte hartu ahal izateko. 

Izen-emateak: 
 

- Nafarroako txapelketan izena mendizmendi.com orrian egingo da, hautatutako kategorian. 

- Kirol-jokoetako inskripzioak kirol-jokoen klubaren bidez egingo dira, eta kirol-jokoen prezioa 

ordainduko da (lehenago ordaindu ez bada). 
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Kategoriak: 

Emakumezkoen eta gizonezkoen kategoria adin guztietan: 

- 2022an 11 betetzen ez dituzten 12 urtez azpikoen kategoria ezin izango dute lehiatu, 

baina 12 urtez azpiko bideetan eskalatu ahal izango dute. 

- Federatuak egon beharko dira (18,35 euro dira, eta edozein mendi klubetan 

tramita daiteke). 

- 12 urtez azpiko kategoriak (2022. urtean 11 baino ez betetzea - Kirol-jokoen kategoria). 
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- 14 urtez azpiko kategoriak. 

- 16 urtez azpiko kategoriak. 

- 18 urtez azpiko kategoriak. 

- 20 urtez azpiko kategoriak. 

- Kategoria absolutuak. 

- Master kategoriak. 

Txapelketa formatua: 

Sailkapen-fasea: 

• 12 urtez azpiko txapelketa goizez baino ez da izango, 5-6 bideko formatuarekin eta 

pilatutako puntuazioarekin. 

• 2 bide kategoria bakoitzeko. A flash formatua. 

• 6 'parte-hartzaile bakoitzarentzat. 

 

Finalak: 

• Fedme formatu ofiziala. 

• 1 bista-bide. 

• 6 'parte-hartzaile bakoitzeko. 

• Fedme puntuazio ofizialeko sistema (sailkapenen bidezko logaritmoa). 

Ordutegia: 

 

Sailkapenak: 
• 8:00 dortsala jasotzea eta instalazioak irekitzea. 

• 8:30 Hitzaldi teknikoa. 

• 9: 00-11: 00 12-14-16 urtez azpiko sailkapenak. 

• 10:30 18-20-abs-master azpiko hitzaldi teknikoa. 
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• 11: 00- 18-20-abs-master azpiko sailkapenak. 

Finalak: 
 

• 16: 00-16: 30 - 14-16 urtez azpiko isolamendua. 

• 17:00 14-16 bitarteko finalak. 

• 17: 00-17: 30 18-20-abs-master azpiko isolamendua. 

• 18:00 18 urtez azpiko finalak, 20 urtez azpikoak- masterra 

• 20:00 Sari-banaketa. 

 

 

Zozketa egongo da + hornidura puntua. 

 

 


