ESKOLA KIROLAREN LURRALDE KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA
2010eko abenduaren 2ko 18:00etan, Kirol Etxeko Juan Muguerza aretoan, Eskola
Kirolaren Lurralde Kontseiluaren ohiko bilera izan da. Deialdiaren gai-zerrenda osatzen duten
gaiak jorratu dituzte bertan.
Bertaratuak honakoak izan dira:
* Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik
- Iñaki Ugarteburu, Kirol zuzendari nagusia, bileran buru izan dena.
- Carlos Alfonso, Kirol Zerbitzuko burua.
- Imanol Fernández de Larrinoa, kirol teknikaria.
* Gipuzkoako udalen aldetik
- Arantza Estanga, Tolosako Udalekoa.
- Manolo Aierbe, Hernaniko Udalekoa.
- Ramón Mujika, Elgoibarko Udalekoa.
- Edorta Badiola, Zarauzko Udalekoa.
* Kirol federazioen aldetik
- Brigitte Ibens, Gimnasia Federaziokoa.
- Juan Karlos Etxeberria, Pilota Federaziokoa.
- José Mª Iztueta, Eskubaloi Federaziokoa.
* Ikastetxeen aldetik
- Aitor Pérez, Errenteriako Orereta Ikastolakoa.
- Irati Martiarena, Donostiako Zurriola Ikastolakoa.
- Garikoitz Ibarzabal, Arrasateko Arizmendi Ikastolakoa.
- Pako Urrestarazu, Ataungo Joxe Miel Barandiaran-ekoa.
-

Ez etortzeagatik desenkusatu ziren Javier Etxepare, Irungo Udalekoa, Fernando
Urien, Zarauzko Lizardi Institutukoa, Alicia Figueroa, Kirol Egokituaren
Federaziokoa, eta José Angel Rial, Karate Federaziokoa.

Banatutako dokumentazioa
. 2010eko ekainaren 3ko bileraren akta
. Partaidetza kontrastea. Kontraste analisia, futbolari buruzkoa, partaidetza-lehiaketaren eta
errendimendu-lehiaketaren artean.

1) 2010eko ekainaren 3ko bilkurako akta onartzea.
Onartu egin da.
2) 2010/2011 ikasturteko eskola kiroleko jarduera programa abian jartzeko uneko
gorabeherak.
Imanolek aipatu du arazoak izan direla Donostiako hondartzakoaren egutegiarekin, eta Irati
Martiarenari eskatu dio egoera azaltzeko.
Hasiera batean Federazioak egutegi bat egin zuen, lehen hiruhileko osoan zehar partidarik jarri
gabe. Koordinatzaileek proposamen bat egin zuten, eta horretan hondartzako eta zelaiko partidak
txandakatzen ziren, baina Federazioak ez zuen onartu. Azkenean partida batzuk hondartzan eta
beste batzuk zelaian jokatuko dira, baina sailkapen ondorioetarako bakar-bakarrik hondartzakoak
hartuko dira kontuan.
Gari Ibarzabalek Arrasateko kasu zehatza aipatu du; horretan alderdi guztiak elkartu ziren
Aldundiaren ordezkari Aitziber Muñozekin. Alderdi guztiak ados agertu ziren, kirol eskoletan
izena eman ahal izateko ikastetxeetako jardueretan izena eman beharraren inguruan, eta
eskolaume ia-ia guztiek egin dute hori jada.
Iñaki Ugarteburuk azaldu du Aldundia kirol aniztasunaren alde dagoela, baina kirol modalitate
batzuetan praktika hori nahiko ez denez, kirol eskolak planteatzen dira, osagarri gisa.
Federazioak ados daude planteamenduarekin, eta betetzen ez duten klubei kendu egingo zaie
eskoletarako baimena. Zehazki, Futbol Federazioa ados dago puntu honekin.
Aitor Pérezek ikastetxe bateko kasu zehatza azaldu du; izan ere, taldeak eratu ondoren kirol
eskola bateko hiru eskolaume agertu dira, izena emateko. Horrelako kasuetan zer egin galdetu
du.
Iñaki Ugarteburuk erantzun du ezen, kasu zehatz horretan, kontuan harturik ia-ia denboraldi osoa
geratzen dela, ikastetxeari eskatuko liokeela ahalegin bat egiteko eskolaume horiek taldeetan
sartzearren.
Ramon Mujika harri eta zur agertu da, taulan ageri diren datuetako batzuen aurrean, eta
kontrastatu egingo dituela aipatu du.
Bestetik, galdetu du ea araututa dagoen eskolaumeak errendimenduko kimu mailako futbol
taldeetan parte hartzea.
Edorta Badiolak galdetu du errendimenduko saskibaloi lehiaketan, kimu mailan, mugatuta ote
dagoen partaide kopurua.

Imanolek erantzun du gutxienez 8 eta gehienez 12 direla. Kasu zehatzen batean onartzen da klub
batek talde bat baino gehiago izatea (futbolean izan ezik). Onartzen ez dena errotazioa da,
bakoitzak bere lizentzia eduki behar du.
Jose Mª Iztuetak aipatu du ezen aplikazioan badela kimu mailako kluben bat, hamalau lizentziaz,
baina benetan 10 partaide ageri direla izena emanda.
Imanol Fernándezek erantzun du aurten ez dela kexarik izan aplikazioaren funtzionamenduari
dagokionez, baina berrikusiko dutela. Juantxo Villarrealengana jotzeko esan dio, horixe baita gai
honetan arduraduna.
Pako Urrestarazuk azaldu du Ataunen mendi bizikletako jarduerak egiten dituztela, eta entzun
dutela Txirrindularitza Federazioak zerbait egin behar duela urtarriletik aurrera. Galdetu du hori
zuzena den edo Mendi Federazioarekin egin beharko ote luketen.
Bestetik aipatu du ikastetxeak hockeyan hasteko kanpaina bat antolatzen saiatu direla, eta
harremanetan jarri direla baina ez dutela federazioaren erantzunik jaso.
Kros denboraldiari dagokionez, aipatu du jaitsi egin dela bigarren urteko kimu mailako
partaidetza. Zarauzko krosaren kasu zehatza ere aipatu du, eta iradoki du lasterketa egunerako
komunak instalatzea. Irungoari dagokionez, adierazi du partaide batzuk ez direla sailkapen
zerrendetan ageri.
Hurrena aipatu du haur-kadete mailako areto futbolean taldeetako batek bi seniorrekin jokatu
duela detektatu dela. Federazioak dio hori ezinezkoa dela, eta erantzukizuna Aldundiari
dagokiola. Galdetu du zer gertatzen den jada jokatu diren bi partida horiekin.
Bestetik, Ordiziako Eskualde Bulegoaren egoera azaldu du. Lapurreten ondotik bulegoa itxita
egon da, eta Tolosaraino joan behar izan dute. Gainera, eskatu du Ordiziako Udala arduratzea
atea ixteaz berak joaten direnean, oker ulertzerik izan ez dadin.
Imanolek erantzun du Mendi Federazioarekin kontsultatuko duela zein den mendi bizikletako
jardueretan izena emateko protokoloa, eta gauza bera egingo du Hockey Federazioarekin ere,
hockeyan hasteko kanpainari dagokionez. Ordiziako Eskualdeko Bulegoari dagokionez, azaldu
du gaur zabaldu dutela, eta e-mail bat bidaliko dutela interesa duten guztiak jakinaren gainean
jartzeko. Giltzei dagokienez, gertatua gertatu dela, aztertu egingo da jarraituko den prozedura.
Irati Martiarenak aipatu du arazoak izan dituela materialarekin, zehazki ez dituzte jaso
hockeyrako bolak.
Imanolek erantzun du kexa gehiago hartu dituztela eta dagoeneko harremanetan daudela Kirol
Aukerarekin.
Imanolek laburki azaldu ditu aurkeztutako partaidetza datuak, eta ondoren esan du ezen,
beheranzko joera izan den urte batzuen ondotik, leheneratu egin direla partaidetza indizeak.

Kirol eskoletako jardueretan eta errendimenduan hasteko lehiaketetan parte hartu ahal izateko
eskola kirolean izena emanda egon beharrarekin lotzen du.

3) Kirol teknifikazio / kirol eskola unitateen erregulazioaren egoera.
Imanolek azaldu du gaur egun bost direla (futbola, eskubaloia, saskibaloia, errugbia eta areto
futbola). Prozedura finkatua hasieran baimena ematea eta gero urtero berritzea da. Berritze
prozesuaren balorazio positiboa egin du. Alta berrien aipamen labur bat egin du.
4) EAEren esparruko gaiei buruzko informazioa: Eskolako Kirolaren Euskal Batzordea.
Diziplina araudiari dagokionez, Imanolek azaldu du indarrean dagoena, 85ekoa, desfasatuta
dagoela jada. Eskola kiroleko jarduera guztiak jasota egongo diren berri bat ari dira lantzen.
Dagoeneko prestatu da arau-hauste eta zigorren zirriborroa, eta berrikuntza gisa aipatu du zigor
ekonomikoak desagertzea. Zirriborroa kontseilukide guztiei bidaltzea erabaki dute.
Carlosek proposatu du lantalde berri bat sortzea zerbitzuaren web berrian, horretan informazioa
jarri eta kide guztiek kontsultatu ahal izan dezaten. Urtarriletik aurrera egitea erabaki dute.
Begirale edo monitoreentzako ikastaroei dagokienez, Iñaki Ugarteburuk azaldu du aurten
martxan jarriko direla hiru aldundien artean antolatutako online ikastaroak. Ikasturte hau pilotua
izango da, eta horrenbestez ikasle kopurua murriztua; eta lehen talde hori eratzeko unean
hurbiltasuna baloratuko da, praktiken gaia erraztearren. Hurrengo edizioetara begira igo egingo
da partaidetza.
5) Gipuzkoako eskola kirolaren analisi eta diagnostikoa.
Imanolek azaldu du Lurralde Kontseiluko kideetako batzuk lehen eztabaida baterako elkartu
zirela. Ondoren ekarpenak biltzeko prozesu bat abiatu zen, eta horren ondotik Pablok lehen
dokumentu honen azken bertsioa prestatuko du. Gero Kirol Zuzendaritzari helaraziko zaio,
ontzat eman dezan. Uste du urtarrileko lehen hamabostaldirako amaituta egon daitekeela.
6) Beste hainbat kontu.
Imanolek gogorazi du urtarril hasieran martxan jarriko direla Kontseiluko kideetako batzuk
aldatzeko hauteskundeak.
Iñaki Ugarteburuk adierazi du abenduaren 22an Kirolaren Gala izango dela, eta aurreratu du
aurten Urdaneta Ikastetxea sarituko dutela, eskola kirolean egindako lanagatik.
Edorta Badiolak aipatu du ezen gai zerrendako bigarren gaian ahaztu egin zaiola aipatzea Orioko
Zaragüetako saskibaloi talde baten desagertzea; izan ere, partaideetako batzuei batera egokitzen
zitzaizkien partidak sofbolekoekin.

Iñaki Ugarteburuk aipatu du dagokion federazioarekin hitz egingo dutela.
Eta, aztertzeko beste gairik ez dagoenez, hasieran adierazitako eguneko 19:25ean amaitu
da bilera.
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