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JARDUERA ETA KIROL SUSTAPENA, 
EGOERA EPIDEMIOLOGIKO NEURRIEN ARABERA. 

2020ko azaroaren 12an eguneratua. 
 

 

Lehendakariaren 2020/11/06ko DEKRETUAK Lehendakariaren 2020/10/26 DEKRETUA moldatu du. 
Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisiko eta Kirol Zuzendaritzak azaroak 11ean, jarraibideak eguneratu eta 
Eskola Kirolerako eta kirol profesional/semiprofesionalerako azalpenak argitara eman ditu.  
 
Testu honek ez du lege izaerarik. Duen asmo bakarra jarduera-fisikoa eta kirol sustatatzaileak ez ohiko 
egoera honetan orientatzen laguntzea da. Bide horretan, interpretazio edo zalantzak 
kirolak@gipuzkoa.eus bidez bideratzen ari gara, lege-eskumena EJarena izan arren.  
 

MUGIKORTASUNA 

Kirol-jarduerak eta aire libreko jarduera-fisikoak egiteko baimena dago. Betiere 
norberaren bizitokia den udalerrian bertan, edota sarrera zuzeneko errepidea duen 
udalerri mugakidean egiten bada. 

Jarduerak bakarka edo gehienezko 6ko taldetan egin ahalko dira. Jarduera beti 
kontaktu gabekoa izango da. Musukoaren erabilera nahitaezkoa da.  

MUSUKOA NAHITAEZKOA. Bakarkako praktika hiri-gunean (paseatu, bizikletan 
ibili,…) egiten bada, edo/eta jendea biltzen den lekuetan egiten bada, 
musukoarekin egin behar da. Salbuespen bakarra hiri-eremutik at egiten den 
praktika da, berau indibiduala edo/eta bizikidetza taldean egin daiteke. 

EHIZA ETA ARRANTZA. Baimenduta. Musukoa nahitaezkoa beti, baita 1,5 m 
segurtasun distantzia mantenduta ere. 

ERABILERA PUBLIKOKO ESPAZIOAK. Kirol-guneak, irristaketa pistak eta aire libreko 
antzerakoak: Gehienezko edukiera 1px/4m2-koa izango da. Udalerrien ardura da 
erabilera arauak ezarri eta eremua desinfektatzea. 

KIROL TEKNIKARIAK. Entrenatzaile eta kirol-monitoreak. Boluntario izaera duten 
Kirol begiraleek kontratua badute edozein udalerritara mugitu ahalko dira. 
Boluntario gisa dabiltzanak berriz ez. Horiek beren udalerri eta udalerri mugakidera 
mugatu beharko dira beren kirol-jarduera baimenduta badago.  

OSASUN ARDURADUNAK. Kirol entitateek dituzten osasun arduradunek, kirol 
teknikarien kasuan bezala, kontratua izan beharko dute beren udalerri edo 
mugakide batetik haratagoan jarduteko. Kontraturik ez balu kirol-entitateari osasun 
arduraduna aldatzeko gomendioa egiten diogu. 

MUGIKORTASUN ZIURTAGIRIAK. Kirol langile eta kirolarien mugikortasuna 
ziurtatzeko erakundea kirolari edo teknikariaren erakundea bera izango da.  

 

KIROL ORIENTAZIO 
ZERBITZUAK 

MUGIMENT GIPUZKOA ESTRATEGIA egoera epidemiologikora egokitzen ari garen 
arren, lehen eta orain gehiago, Gipuzkoar guztientzako jarduera-fisiko sustapena 
egiteko garai da eta horretarako GIPUZKOAKO KIROL ORIENTAZIO ZERBITZUEN 
SAREA ezinbesteko lanabes bihurtuko da.  

TIPI TAPA  
Ezin daiteke kirola taldean egin. Konfinamendu garaiko Tipi Tapa alternatibak egiten 
ari dira tokiko eragileek: uatsap taldeak dinamizatu, kiroletako app desberdinak 
partekatu, eta abar. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?R01HPortal=y22&R01HPage=bopv&R01HLang=eu&ed2020004748
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirolean_jarraibideak_covid19/eu_def/adjuntos/Dekretua-362020-20.10.26-Lehendakariarena-Neurri-Bereziak-Alarma-Egoeran.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirolean_jarraibideak_covid19/eu_def/adjuntos/JARDUERA-FISIKOA-ETA-KIROLA.-GALDERAK-ERANTZUNAK-20.11.11.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirolean_jarraibideak_covid19/eu_def/adjuntos/ESKOLA-KIROLA-JAKINARAZPENA-20.11.11.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirolean_jarraibideak_covid19/eu_def/adjuntos/INFORMAZIO-OHARRA-SEMIPROFESIONAL-KONTZEPTUAREN-ARGIBIDEA-20.11.11.pdf
mailto:kirolak@gipuzkoa.eus
https://www.euskadi.eus/mugikortasun-ziurtagiria/web01-a2korona/eu/
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak/zer-egiten-dugu/mugiment-gipuzkoa/gipuzkoako-kirol-aholkularien-sarea
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ESKOLA 
KIROLA 

DEKRETUAK eta 3 aldundiek EJ-ko JFK-ko kirol zuzendaritzarekin batera argitaratu duten 
INTERPRETAZIO BATERAtuak dio: 

- Bertan behera geratzen dira eskola-kiroleko jarduera guztiak, hau da, eskolaz 
kanpoko ordutegian eta 6-16 urteko eskola-umeentzat egiten diren kirol-jarduera 
guztiak, barnean harturik ikastetxeek, kirol-klubek, udalek nahiz beste edozein 
erakundek antolaturikoak. 

Beraz, ondoren zerrendatutako programak ETEN EGITEN DIRA neurriak indarrean dirauten 
bitartean.  

 MULTI KIROLA eta JOLASHEZI.  

 ESKOLA KIROL EGOKITUA. 

 ESKOLA KIROLEKO PROGRAMATIK AT DAUDEN KIROL JARDUERAK. (KIROL ESKOLAK 
ETA ARAUTU GABEKO IRAKASKUNTZA JARDUERAK). 

 BESTE EDOZEIN 6-16 URTE BITARTEKO ESKOLA ORDUZ KANPOKO KIROL-JARDUERA 
ANTOLATUA: igeriketa ikastaroak, surf eskolak, hipika,… 

Aldundiak alternatibak eraikitzeko saiakerak egingo ditu udalekin, ikastetxeekin, 
federazioekin eta klubekin.  

Bi astetan zehar bilera telematikoak ospatuko ditu. Proposamenak mahai-gaineratuko ditu 
guztion artean eskola-umeen bizitza aktiboa sustatzeko asmoz. 

HASTAPEN JARDUERAK. Soilik eta bakarrik, eskola-ordutan garatzen diren hastapen-
jarduerak egin ahalko dira: Igeriketa sustapen kanpaina, irristaketa kanpaina, eta bestelako 
federazioek eskaintzen dituzten Kirolean Hasteko Jarduerak betiere eskola-orduetan 
garatuak. Burbuila-taldetan eta ikastetxe bakoitzeko Kontingentzia Planen arabera. 
Iraskuntza-jarduera horietako arduradunek bere jarduna ikastetxeko antolaketari egokitu 
beharko diote. 

 Kirolean hasteko programak.(2020/21 ikasturtea). 

Eskola-orduz kanpoko Kirolean Hasteko Jarduerak debekatuak daude. 

 

  

https://www.gipuzkoa.eus/documents/4004868/17146079/Actividades+de+Iniciacion+Eskola+Kirola+2020-2021.pdf/cdc422b3-2290-559d-3210-9fe8ce11bf66
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KIROL 
ZENTROAK 

JARDUERA INDIBIDUALA Osasun agintariak tokiko kudeatzaileei onarturiko instalazio eta 
protokoloak. Musukoaren erabilera nahitaezkoa da uneoro une orotan. 

ALDAGELAK ETA DUTXAK erabiltzea debekatzen ditu dekretuak.  EJak atera dituen 
“galdera ohikoen erantzunetan” igerilekuetarako aldagelak salbuesten ditu. 

IKASTAROAK. Osasun agintariak tokiko kudeatzaileei onarturiko protokoloak jarraitu 
beharko dituzte. Edukiera %40ra jaitsi da eta 6 kideko azpitaldetan antolatu behar dira 
ikastaro eta ekintza programatuak. 

Jarduerok 6 kideko azpi-taldetan antolatu daitezke, eta begirale bat, aldi berean, 
azpitalde batekin baino gehiagorekin aritu daiteke.  

Ez digute 6ko azpi-taldeen arteko distantziarik eman. Taldeak noski denboran zehar 
egonkorrak dira bizikidetza talde bat balira bezala. Ez da kontaktu fisiko zuzenik onartzen 
ez hezitzailea taldekideen artean ezta taldekideen artean ere.  

Taldeak ere, 6tik behera antolatu daitezke, 5naka edo 4naka adibidez.  

ALOKAIRUAK. Taldekako ekintzetarako alokairuak debekatu dira; taldea 1etik gorako 
edozein jarduera izanik. Beraz, 1:1 eta 2:2 motako tenis, frontoi eta paddel jarduerak EZ 
daude baimenduak daude.  

IGERILEKUAK.  Osasun aginteak ez du zehazten zenbat igerilari egon daitezkeen igeriketa 
kale batean. Gipuzkoako udalerri gehienek bi igerilari dituzte kaleko. 3 dituztenak ere 
badaude.  

ZIRKULAZIOA BAIMENAK. Kirol-jarduera mota hauek norberaren udalerri edo mugakide 
diren udalerrietan egin ahalko dira bakarrik. 

ALDEZ AURREKO ERRETSERBA. Araubide berrian nahitaezko txanda hartzeko erretserba 
kudeaketa kendu da. Halere, zenbait kirol-guneen kontrolerako baliabide 
eraginkorrenetako izaten jarraitzen du. 

ORDUTEGIA: 21:00etarako kirol-zentroak eta –instalazioak itxita egon behar dira. 

 

KIROL 
GERTAKARI 

Mota guztietako KIROL GERTAKARIetara joatea debekatzen da.  

Hainbat udalek zituzten kirol gertakarietarako eskabideak bertan behera geratu dira 
baita EJko JFK zuzendaritzari bidali zaizkienak ere. 

 

  

https://www.euskadi.eus/koronabirusari-aurre-egiteko-neurri-zehatzak/web01-a3covid/eu/
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KIROL FEDERATUA 

LEHIAKETA 
FEDERATUA 

Lehiaketa eta entrenamendu federatuak, taldean, DEBEKATUAK daude. Kirolari 
federatuek bakarka entrenatu daitezke. Bakarkako entrenamendu hauek udalerrian 
bertan edo mugakidean bertan baino ezin dira gauzatu. 

Aldundiak alternatibak eraikitzeko saiakerak egingo ditu udalekin, ikastetxeekin, 
federazioekin eta klubekin.  

Bi astetan zehar bilera telematikoak ospatuko ditu. Proposamenak mahai-
gaineratuko ditu guztion artean kirolarien bizitza aktiboa sustatzeko asmoz. 

SALBUESPENA 

SALBUETSITA daude Profesionalak, Erdi-Profesionalak (kategoria absolutukoak eta 
baita beheragoko kategoriak absolutu mailan lehiatzen badira), BAT Basque Team-
eko edota goi mailako izendapen ofiziala duten kirolariak.   

Zirkulazio geografiko mugarik ez dute. Ezta ziurtagiri ofiziala duten beren teknikariek 
ere ez. 

HAUTESKUNDEAK Alarma Egoerak ez ditu hauteskunde-prozesuak eteten. 

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirolean_jarraibideak_covid19/eu_def/adjuntos/INFORMAZIO-OHARRA-SEMIPROFESIONAL-KONTZEPTUAREN-ARGIBIDEA-20.11.11.pdf

