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ESKER EMATEA
Lehenik eta behin, eskerrik asko Deba Bailarako Euskara eta Kirol
Zerbitzuei lan hau egiteko aukera emateagatik eta, batez ere, kirola
euskaraz bultzatzeagatik. Espero dugu liburuska honek balio izatea haur
eta gazteek herri-kirolak hobeto ezagutzeko eta hauekin gozatzeko, eta
bide batez, herri-kirolek luzaroan iraunarazteko.
Bestetik, aipatu nahi dugu zailtasun ugari izan ditugula lan hau
egiterakoan. Izan ere, gai honen inguruko bibliografia oso urria da
teknika, prestakuntza, eta abarri dagokionez. Hala ere, herri-kirolen
munduko adituen laguntza jaso dugu, Iñaki Perurena, Ziriako eta
Gipuzkoako Herri-Kirolen Federazioarena, besteak beste, eta
eskertzekoa da eskeini diguten arreta eta denbora.
Bestalde, eskerrak eman nahi dizkiegu lagundu diguten pertsona
guztiei: lehenik, Maite Mendibururi eskertu nahi diogu, euskara
txukunagoa erabiltzen lagundu eta irakatsi izana, eta Ruth Cayerori,
herri-kirolen inguruko hainbat informazio eman izana. Magisteritzako
beste irakasleei ere agertu nahi diegu gure esker ona, esaterako,
Matilde eta Amaiari.
Amaitzeko, gure familia eta lagunei eskertu nahi diegu, eta baita Iñakiri
ere, gurekin izandako pazientziagatik.
ESKER MILA GUZTIOI.
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Herri-kirolen historia
Herri-kirolen jatorria industri iraultzaren aurretikoa
da; kasu batzuetan Erdi Aroan eta, are gehiago,
prehistorian ere aurki genezake herri-kirolen
jatorriaren aztarnarik.
Industrializazioaren aurretik arrantza eta nekazaritza
ziren nagusi Euskal Herrian. Hain zuzen ere, horien
ondorioz sortuak izan ziren herri-kirolak: arrantzatik
arraunketa, adibidez; nekazaritzatik, berriz, aizkolaritza,
harrijasotzea, lasto-altxatzea, segalaritza, etab.
Beraz, baserritarren eguneroko lan eta betebeharretan
dago Euskal Herrian sortu eta iraun duten herri-kirol
gehienen jatorria. Esan daiteke euskal baserrietako
lan guztiak norgehiagoka bihurtuz joan direla, kirol
bilakatu arte. Froga garbia dugu hori, euskal herrikirolak hemen bertan sortuak izan zirela baieztatzeko.
Historian zehar baserritarrak bere baserrian bertan
aurkitu izan du bizirauteko ezinbestekoa zuen guztia.
Horrela, egunero ahora zer eramana izan zezan eta
familia mantentzeko, berak egiten zituen baserriko
lan guztiak, bere senideen laguntzaz: lurrak landu,
egurra moztu, belarra moztu eta bildu, ganaduari
jaten eman, behiak eraitsi, harrizko hesiak eraiki,
etab. Oso lan gogorra zen hori guztia harentzat, batez
ere uda partean, egunean hamabost orduz lanean ere
aritzen baitzen. Argi dago baserriko bizimoduak
atseden hartzeko denbora gutxi uzten ziola
baserritarrari.
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Hori ikusita, harrigarria da baserritarrak atseden
hartzeko unea heltzean berriz ere eguneroko lana
errepikatzea lehiaketetan. Baina, egia esan, ohituta
dago esfortzu fisiko gogorrak egitera eta ez zaio hain
nekeza egiten astean zehar egindako lanei
asteburuan berriz ekitea. Are gehiago, astean zehar
egindako guztia entrenamendu gisa baliogarria izango
zaio eta sasoi onean egoten lagunduko dio.
Herri-kirol ezberdinak aztertuz gero, konturatuko gara
nola trebetasunezko probak izateaz gain, indar fisiko
handia edikitzea eskatzen duten. Gainera, beste lurralde
batzuetako aisialdiko ekintzekin alderatuz, herri-kirolak
dira hain esfortzu fisiko handia eskatzen duten bakarrak.
Hori guztia gutxi balitz, hainbat probaren ezaugarriak
kontuan hartuta, erresistentzia izatea ere beharrezkoa da
kirolarientzat; gaur egun pixkanaka zenbait
norgehiagokaren (sega apostua, estropadak, idiprobak,...) iraupena gutxituz joan den arren (bi ordutatik
ordu betera), oraindik orain erresistentzia handia
eskatzen duten norgehiagokak dira.
Hala ere, indar fisikoaz gain, euskaldunon
nortasunaren isla den beste ezaugarri bat aurki
dezakegu herri-kiroletan, hau da, kontaktu fisiko
zuzenik eza.
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Bestalde, kontuan hartzekoa da hasieran euskalduna
norgehiagoketan parte hartzera bultzatu zuen arrazoia
ez zela izan kiroltazletasun hutsa, bere indarra beste
norbaitekin neurtzeko grina baizik. Horren argigarri,
aurreko mendeko bertsoetan behin eta berriz
errepikatzen den desafio hitza dugu. Hain zuzen ere,
bertsolariek kirolari eta apostuei buruz egindako
bertsoei esker, eta horiek Euskal Herri osoan zabaldu
ondoren, gaur egun badugu hasierako norgehiagoken
zehaztasunen berri.
Baserriko eguneroko betebeharrak herri-kirolen oinarri
direnez, ulergarria da euskal kirolariak maila ona
erakustea modalitate ezberdinetan. Honen adibide
ditugu Urrestillako "Keixeta" (aizkolaria izateaz gain,
trontzalari, korrikalari eta segalari bikaina); Tomas
Astigarraga "Kataolatza" (harrijasotzaile, trontzalari,
korrikalari eta pelotaria); Arria II (trontzalari eta
segalaria); J.M. Mendizabal (harrijasotzaile eta
aizkolaria); "Leon de Markina" (idi-dema, gizon-proba,
etab.).
Aipatzekoa da euskal baserriko bizimodu eta ohiturek
eguneroko lanak egiten jarraitzeko indarra izatea
ahalbidetu diotela baserritarrari, adinean aurrera egin
arren. Halaxe, bada, lehiaketetan parte hartzen duten
kirolarien artean gazteetatik hasi eta berrogei urte
baino gehiagokoak aurki ditzakegu.
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Baina herri-kirolen protagonista bakarrak ez dira
kirolariak; ikusleek ere zeregin garrantzitsua betetzen
dute, apostuak medio. Hain zuzen ere kirola izan zen
mendeetan zehar euskaldunarentzat dirua jokatzeko
aukera bakarra. Bai lehiakideek eta baita ikusleek ere
diru kopuru handiak jokatu izan dituzte, batzuetan
baita baserria bera eta ondasunak ere.
Herri-kirolek zergatik iraun duten argitzeko bi arrazoi
nagusi daude. Batetik, kirola euskal kulturaren zati
izanik eta euskaldunak bere tradizio eta ohiturei dien
begirunea medio, herri-kirolek gaur egunerarte iraun
dute. Bestetik, nukleo hiritarrak eraikitzea eragotzi
zuen denbora luzez Euskal Herriaren orografiak eta
ondorioz, nekazarien bizimoduak duela hamarkada
batzuk arte iraun du. Horrela, baserria izan da euskal
tradizio eta ohituren gordailu.
Amaitzeko, esan genezake lurralde bakoitzak bere
herri-kirolak dituela. Euskal Herrian sortutakoak
ugariak dira, nahiz eta gaur egun horietariko zenbait
galdu diren. Hona hemen orain arte ezagutu ditugun
euskal herri-kirolak,: sokatira, gizon-proba,
harrijasotzea, lasto-altxatzea, lasto-botatzea, ingudealtxatzea, trontzalaritza, aizkolaritza, segalaritza,
txinga-proba, orga-jokoa, ontzi-erutea, lokotx-bilketa,
zaku-lasterketa, idi-dema, aitzurlaritza, asto-dema,
asto-lasterketa, bola-jokoa, harri-zulaketa,
korrikalaritza, palankaritza, pultsularitza, toka,
arraunketa, pelota.
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Orientabide orokorrak


Jokalarien ezaugarri eta mailaren arabera
finkatuko dira jolas bakoitzaren iraupena eta
intentsitatea.



Irakasle edo entrenatzaile bakoitzak beharrezkoa
denean egokitzapenak egin beharko ditu
ariketak bere jokalarien maila eta ezaugarrietara
moldatzeko.



Kirol guztiak progresiboki landu behar dira.
Beraz, zailtasun eta intentsitate txikieneko
ariketekin hasi eta progresiboki ariketa zailago
eta intentsitate handiagokoak landuko dira.



Kirol guztietan bezala, herri-kiroletan ere
arnasketak garrantzia handia du. Beraz,
garrantzitsua da jokalariei behar bezala arnasten
irakastea, hau da, arnasa sudurretik hartzen eta
ahotik botatzen, erritmoa jakin bati eutsiz.



Saio hauen helburuak haurrek herri-kirolak
ezagutzea eta hauekiko zaletasuna sortzea dira.
Baliteke zenbait herri-kirol aspergarri edo
neketsuak izatea haurrentzat eta horregatik,
ariketa ludiko eta didaktikoak aurkitzen saiatu
gara. Nahiz eta proposatutako jolas batzuek
herri-kirolekin zerikusi handirik ez izan,
haurrentzat egokiagoak direlakoan gaude.

A URKIBIDEA



Herri-kirolek natur ingurunearekin harremanetan
jartzeko eta hura hobeto ezagutzeko aukera
ematen dute; horregatik, oso aproposa da
hondartzan nahiz mendian herri-kirolak lantzea.



Zenbait herri-kiroletan erabili ohi den materiala
ezin da haurrekin erabili; horregatik, beste
material batzuk erabil daitezke haien ordez (bai
eskoletan aurki ditzakegunak eta bai guk geuk
sortutakoak).



Haurrekin teknika lantzeari ez zaio garrantzia
handiegirik eman behar, hori ez baita helburua.
Hala ere, herri-kiroletan egoki aritzeko
beharrezkoa da teknikari buruzko oinarrizko
nozioak ezagutzea, bai ariketak egiterakoan
minik ez hartzeko eta bai herri-kirol bakoitzaren
arauak errespetatzeko.



Jolasak progresioan antolatu ditugunez, hasieran
jokalariek beraiek nahi duten moduan arituko
dira eta aurrerago teknika eta arauak finkatzen
joango dira.



Guk prestatutako jolasak proposamen bat
besterik ez dira. Beraz, beste jolas batzuez
ordeztuak edo osatuak izan daitezke.
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Beroketa
Beroketaren helburua, herri kiroletan aritzeko
prest egotea izango da, hots, parte-hartzaileen
gorputza prestatzea ondoren egingo dituzten
ekintzetarako.
Indarra denez herri-kirol gehienen oinarria, oso
garrantzitsua da gihar kontrakzioen
eraginkortasuna handitzeko beroketa egokia
egitea.

Goiko gorputz atalak berotzeko ariketak:
1

2

3

4

Beroketaren iraupenari dagokionez, jokalarien eta
saioaren ezaugarrien arabera erabakiko da.
Horregatik, nahiz eta orokorrean 20 minutu
inguruko beroketa egitea gomendagarria izan,
aldatu ahal izango da. Gainera, askotan beroketa
progresio barnean landu daiteke eta hori oso
egokia izan ohi da haurrekin aritzerakoan.
Dena den, hau guztia proposamen bat baino ez
da. Proposatutako ariketak adibide gisa erabil
daitezke, eta nahi izanez gero, osatu nahiz ordeztu
ahal izango dira.
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Bizkar aldea:

Beheko gorputz atalak luzatzeko ariketak:
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Beroketa
Behe ataleko ariketak:
1

2

3

*Korrikaldia: oinez edo trostan hasi eta pixkanaka
intentsitatea handituz joango da. Harrapaketa
jolasak ere tartekatu daitezke.
*Mobilitate ariketak: artikulazioen mobilitatea
hobetzeko ariketak dira, esaterako, flexiohedapen, errotazio eta inguraketak. Geldirik
nahiz korrika egin daitezke.

4

5

6

*Gihar luzaketak: giharren elastizitate ahalmena
hobetzeko ariketak dira. Modu estatikoan landu
behar dira, errebote bortitzik gabe.
*Indartze ariketak: herri-kiroletan garrantzia
handia dute ariketa hauek, giharrak sendotu eta
lesio guneak babesteko baliagarriak baitira.
Ariketa hauen barruan abdominal eta lunbarrak
landu ohi dira nagusiki.

BEROKETA OROKORRA

«

«

Ia kirol guztietan egiten den beroketa orokorra
antzekoa da. Bertan, lau atal bereiz daitezke:
korrikaldia, mobilitate ariketak, gihar luzaketak
eta indartze ariketak. Hala ere, lau horiek
nahastu, tartekatu edo orden eta modu
desberdinetan antolatu daitezke.

A URKIBIDEA

Bestalde, herri-kiroletan nahiz beste kiroletan
arnasketak garrantzia handia du. Horregatik,
beroketaren bidez progresiboki bihotz taupadak
azkartuko dira eta ondorioz, gorputzeko
tenperatura igo egingo da. Modu honetan,
intentsitate handiagoko ekintzak egiteko
prestatuko da gorputza.
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Enbor ariketak: abdominalak
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Enbor ariketak: lunbarrak
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Beroketa
Mobilitate ariketak
1

Goiko gorputz atalak indartzeko ariketak
1

2

3

4

2

3

6

5

4
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BEROKETA ESPEZIFIKOA
Beroketa espezifikoan kirol bakoitzean gehien
parte hartzen duten gorputz atalen giharrak luzatu
(elastizitate muskularra) eta artikulazioen
mobilitate ariketak (mobilitate artikularra) egin ohi
dira. Era berean, gorputz atal horiek berotzeko
zenbait jolas egin daitezke. Hona hemen zenbait
adibide:

HARRIJASOTZEA
*Luzaketak eta mobilitate ariketak: batez ere
hankak (izterrak), gerria, bizkarra, sorbaldak,
besoak.
*Jolasak: batak bestea altxatzea.

SOKATIRA

LOKOTX-BILKETA

*Luzaketak eta mobilitate ariketak: batez ere
sorbaldak, besoak, hankak.

*Luzaketak eta mobilitate ariketak: batez ere
txorkatilak, hankak, gerria.

*Jolasak: borroka jolasak.

*Jolasak: eskuarekin besteen oinak ukitzea,
armiarma, haria moztea, kolore-kolore.

TXINGA-PROBA
*Luzaketak eta mobilitate ariketak: batez ere
hatzak, eskumuturrak, besoak, sorbaldak,
bizkarra, gerria.
*Jolasak: Karramarroa eta gurditxoa.
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*Luzaketak eta mobilitate ariketak: batez ere
gerria, sorbaldak, besoak.
*Jolasak: batek sokarekin birak eman eta besteak
gainetik salto.
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Beroketa
BEROKETA HAURREKIN
Haurrak etengabe mugimenduan daude eta jolasa
da horretarako oinarrizko tresna. Horregatik,
haurrekin aritzean beroketa egitea baino egokiagoa
da animazioa egitea, jolas eta ariketa ludikoen
bidez. Era berean, ekintza ezberdin ugari
prestatzea komeni da, haurren arreta ez galtzeko.
Hala ere, horrek ez du esan nahi beroketa landu
behar ez denik; izan ere, gerora begira
komenigarria da haurrak beroketaren onuraz
jabetzea.
Haurrekin ariketak egitean planteatu beharreko
helburuak koordinazioa, oreka, gorputz eskemaren
egituraketa, espazio eta denboraren
estrukturaketa, oinarrizko trebetasunak (jauziak,
harrerak, paseak, desplazamenduak, birak) etab.
lantzea izango dira. Aldiz, indarra, erresistentzia,
etab. lantzea ez dira helburu nagusitzat hartuko
eta ez dira zuzenean landuko, hots, beste
helburuak planteatzean prestatutako ariketen
bidez garatuko dira gaitasun hauek. Aurrerago,
helduagoak direnean eta kirol jakin bat egiteari
ekitean, landuko dituzte gaitasun kuantitatibo
horiek.

«

«
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Hori ikusita, haurrentzako beroketak honako
egitura hau izan dezake:
*Korrikaldia: haurren berezko bizitasuna
baretzeko, intentsitate txikiko ariketak egitea
komeni da, arnasa kontrolatuz eta erritmo
erregularra ezarriz. Joko-eremu nahiko txikian
oinez edo trostan has daitezke, besteekin txoke
egin gabe. Harrapaketa jolasak ere tartekatu
daitezke: aire-aire, etxe, "alturitas", stop, kateka,
etab. Oso egokia da irakasleak agindutako
taldeak osatzea ere (hirunaka, zazpinaka,...).
*Gihar luzaketak: haurren malgutasun ahalmena
oso handia denez, ez da beharrezkoa luzaketak
egitea. Hala ere, egitekotan, sakontasun
gutxikoak izango dira.
*Mobilitate ariketak: ariketa hauek haurrentzat
aspergarriak gerta ez daitezen erarik egokiena
jolas ezberdinak proposatzea da, adibidez:
- Simonek dio...: "Simonek dio belaunak gora",...
- Zenbakien jolasa: "1: belaunak gora"; "2:
sorbaldak gora"; "3: eskumuturrak biratu";...
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Bestalde, oso garrantzitsua da haurrentzako
ariketak ulergarriak izatea. Horregatik, egokitzapen
ezberdinak egitea komeni da terminologia aldetik.
Modu honetan, haurrek mezua hobeto ulertzeaz
gain, motibazio handiagoz arituko dira:
- Besoen aurreranzko errotazioa esan ordez igeri
egin.
- Besoak gora eta behera mugitu esan ordez hegan
egin.
- Belaunak flexionatu eta altxa esan ordez
dantzatu, etab.
*Indartze ariketak: haurrekin ez dira helburu gisa
indarra lantzea duten ariketak zuzenean landu
behar. Beste ariketa batzuen bidez, gaitasun
ezberdinak garatuko dituzte, baita indarra ere.
Beraz, jauzi, jaurtiketa, bira, korrikaldi eta
abarren bidez landu daiteke indarra haurrekin.
Teknika eta taktikari dagokionez, haurrekin lan
egitean teknika bigarren mailako kontua izango da
eta beraz, taktikari emango zaio lehentasuna.
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LASAITZE ARIKETAK
Herri-kirolak intentsitate handiko jarduerak izanik,
oso garrantzitsua da saio amaieran lasaitze
ariketak egitea, gutxienez 10 minutuz. Izan ere,
errekuperazioan laguntzen dute, arnasaren
erritmoa normalizatuz eta giharren kontrakzioak
lasaituz.
Lasaitze ariketa ezberdinak egin daitezke saioaren
intentsitatearen, ikasleen adinaren eta abarren
arabera, adibidez:
*Oinez edo trostan aritu.
*Intentsitate txikiko jolasak.
*Erlaxatzeko jolasak.
*Gihar luzaketak.
*Arnasa normalizatzeko ariketak.
* Wintreberten metodoa.
Haurren ezaugarriak direla eta, ez da beharrezkoa
lasaitze ariketak egitea, baina komenigarria da,
ohitura onak hartzeko eta intentsitate handiko
ekintzen ostean erlaxatzeko.

«
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SOKATIRA
4.1 SOKATIRAREN
HISTORIA

Geroago, Erdi Aroko europar herrixketan zehar aurki
zitekeen. Honen froga 1000. urtean Eskandinaviako
klanak sokatiran aritzen zirela da.

Sokatira bi talderen arteko norgehiagoka sutsua da.
Soka lodi bati helduta talde bakoitzak aurkaria
indarrez bere eremura arrastaka eramatea du helburu.

Eta ondoren, XV-XVI. mendeetan zehar txapelketak
gauzatu eta lehen aldiz pisu mugaketari buruzko
baldintzak zehaztu ziren.

Jolas sinplea izanik ulergarria da antzinako
zibilizazioek ezagutu izana eta ondorioz, mundu
osoan zehar hedaturik egotea.

Beraz, sokatira historian eta munduan zehar oso
hedatuta egonik aldaera ugari aurki ditzakegu
lurralde eta une historiko bakoitzaren arabera.
Mendez mende tradizio handiaren poderioz mantendu
izan da eta betidanik klan, herri, langile-jabe eta
abarren arteko neurketa sutsu moduan gauzatu izan
da.

Horrela bada, sokatiraren lehenetariko aztarnak
Egipton koka ditzakegu. Zenbait irudiri esker K.a.
2500. urtean sokatira lehiak gauzatzen zirela froga
daiteke.
Etruskoen zenbait iruditan ere aurkitu izan dira
sokatiraren aztarnak.
Era berean, jakina da K.a. 500. urtearen inguruan
greziarrek ezaguna zutela norgehiagoka hau eta Joko
Olinpikoetan kirol gisa edo jaurtiketa nahiz
borrokarako entrenamendu moduan erabiltzen zuten.
Erroma zaharrean bertan ere bazuten sokatiraren
berri.
Asiako zenbait lurraldetan ere ezagutu izan da.
Esaterako, Txinan XII. mendean Gortean ospe
handiko kirola zen.

A URKIBIDEA

Herrialde ugari izan dira sokatira gorde izan dutenak;
hala nola Britainia Handia, Espainia Iparraldea,
Frantzia, Holanda, Alemania, Italia, Suedia eta
Finlandia.
Azkenik, XIX. mende bukaeran kirol arautu gisa
aurkituko dugu. 1900 (Paris) eta 1920 (Amberes)
bitarteko Joko Olinpiko Modernoetan onartutako
modalitatea izan zen. Urteetan zehar gaur egundaino
txapelketa ofizial ugari egin dira eta 1964an TWIF
izeneko Nazioarteko Sokatira Federazioa sortu zen.
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SOKATIRA EUSKAL HERRIAN
Ez dago froga idatzi eta ziurrik sokatira
Euskal Herriko kirol autoktonoa dela baieztatzeko,
nahiz eta beste herrialde eta kultura batzuek ere
aitzindaritzat hartu. Baina badira zenbait hipotesi
gauzak argitzen lagunduko dizkigutenak.

irakatsi zietela euskaldunei espartu, lino eta
antzeko gaiekin sokak egiten. Gainera, zeltak
Europako beste hainbat lurraldetan zehar hedatu
ziren (Eskozia, Irlanda, Bretainia, Finlandia, Suedia,
Alemania,...) eta kasualitate handia da hauetariko
lurralde gehienetan sokatiraren antzeko jolasak
ezagutzea.

Batetik, sokatirak euskal jolasen ezaugarriak dauzka
(indar fisikoa, norgehiagoka sutsua, zuzeneko
kontaktu fisiko eza,...). Bestetik, baleen harrapaketan
ibilitako arrantzaleek sokak erabiltzen zituzten baleak
tiraka lehorreratzeko. Azkenik, Erdi Aroan hainbat
eraikuntza (elizak, e.a.) egiteko ere soken erabilera
ezaguna da.

Sokatirak Euskal Herrian ez du arau zehatzik izan XX.
mendera arte. Lehen, gizon pisutsuenak aukeratu ohi
ziren beren sasoi fisikoa kontutan hartu gabe eta ez
zen teknika berezirik ezagutzen jolasa aurrera
eramateko. Baina 1978. urtean euskaldunak Europako
txapelketan parte hartzen hasiz geroztik ohiko teknikak
berritu eta arau batzuk aldatu egin dira.

Hala ere, hipotesi horiek hainbat akats dituzte.
Hasteko, ez da jarraikortasun historikorik topatu, gai
hauetan adituak diren idazleek ez dute honi buruzko
aipamenik egin behintzat. Izan ere, sokatira betidanik
existitu dela uste izan da ahoz aho, belaunaldiz
belaunaldi transmititu izan delarik tradizio handiko
jolasa bilakatuz.

Gaur egun hainbat talde Euskadi mailan nahiz
nazioarteko txapelketetan euskaldunek parte hartzen
dute.
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Baina guztietan teoriarik sinesgarriena sokatira zelten
zibilizazioaren eraginarekin lotzen duena da. Jakina
da zeltak euskaldunekin harremanetan egon zirela
mendeetan zehar eta ulertzekoa da kulturen arteko
elkartrukatzea eman izana. "Soka" izena bera
zelterazko "suka"tik eratorria da eta badirudi zeltek

Laburbilduz, esan genezake sokatirak aintzinako
zibilizazioetan duela jatorria eta mundu osoan zehar
hedatu izan dela. Sortu zenetik zenbait aldaketa
jasan ditu eta gaur egun jarraitzaile ugari dauzka
hainbat herrialdetan. Beraz, sokatira indarrean
oinarritutako eta taldeen arteko norgehiagoka dugu,
eta aipatzekoa da bere jatorria eguneroko lan
jardueretan dagoela eta kirol edo jolas bihurtu
ondoren tradizio hutsez gorde izan dela mendeetan
zehar.
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4.2 SOKATIRAREN
ARAUTEGIA

Taldeak:


Taldeak 8 jokalariz osaturik egongo dira.
Taldekideren batek min hartuz gero, gainerako 7
jokalariek lehian jarraitu dezakete, baina kopuru
txikiagorik ez da onartuko.



Talde bakoitzak entrenatzaile eta botilero bana
izan ditzake.

Jokoaren oinarria:


Zortzi kidez osatutako bi taldek soka luze baten
alde banari helduta, tira egiten dute aurkaria
erakartzeko helburuz.

Kirol jantziak eta materialak:
Kategoriak eta pisuak:


- Gizonezkoak (Men) / Emakumezkoak (Women).
- Seniorrak (Senior) (18 urtetik aurrera)/
Juniorrak (Junior) (15-18 urte).

«

«

Jantzi babesgarriak eraman daitezke kirol
arroparen azpitik. Gerrikoa eramatekotan,
arroparen gainean jarri beharko da.



Soka hobeto eusteko eskuetan bakarrik erabil
daiteke erretxina.



Belarretan aritzeko oinetako bereziak erabiliko
dira, beti ere inolako gehigarririk gabe. Aldiz,
goman aritzeko, kiroldegietan erabili ohi diren
oinetakoak jantziko dira.

Kategoria ezberdinak daude:
- Belarra (Outdoor) / Goma (Indoor).





Taldeak pisuaren arabera sailkatzen dira
lehiaketan parte hartzeko (480 kg-raino, 520
kg-raino,...).
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Sokaren ezaugarriak:



Soka gutxienez 33,5 metro luze izango
da eta bere zirkunferentzia 10-12,5 cm artekoa
izango da.



Jokalariek era klasikoan eutsiko diote sokari,
hau da, esku ahurra gorantz jarrita eta soka
besapetik pasaz eta besoak luzatuz. Oinak
belaunen aurretik luzatuko dira.



Azken jokalariari atzelaria deitzen zaio. Honek
soka hartu eta bizkarretik gurutzatuz,
sorbaldagainetik aurrealdera ekarri eta besapetik
atzerantz eramango du, sokaren muturra aske
utziz. Orduan, era klasikoan eutsiko dio sokari.

Sokari 5 marka edo zinta jarriko zaizkio (3
kolore ezberdinetakoak):



- Bat erdian.
- Bi zinta erdikotik 4 metrotara (belarretan) edo
2 metrotara (goman).
- Bi zinta erdikotik 5 metrotara (belarretan) edo
2,5 metrotara (goman).

Arau-hausteak:

Lurreko markak:
Lurrean hiru lerro paralelo markatuko dira, 2
metroko tarteaz.





Eseri (Sitting): Nahita lurrean esertzea edo
irristatu ondoren berehala ez zutitzea.



Lurra ukitu (Leaning / apoyarse): Oinak ez diren
edozein gorputz atalekin lurra ukitzea.



Soka blokeatu (Locking / bloqueo): Sokaren
mugimendua eragotziko duen edozein ekintza
egitea.



Sokari eutsi (Grip / agarre): Sokari era klasikoa
ez den beste edozein eratan eustea.

Tiraldiaren teknikaren arauak:
Lehenengo jokalariak azken markatik 30 cm-tara
eutsiko dio sokari.
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Hasieran soka tenkatu eta bere erdiko
marra lurreko erdiko marraren gainean
kokatuko da.
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Propping / apuntalar):
Soka besapetik ez pasatzea.



Position: Oin edo gorputz atal baten
gainean esertzea edo oina belaunaren aurretik
ez luzatzea.



Arraun egin (Rowing / remar): Lurrean behin
baino gehiagotan esertzea eta aldi berean oinak
atzerantz mugitzea.



Geldirik egon (Inactivity): Talderen bat tiraldI
batean ahaleginik egin ez eta denbora luzez
geldirik mantentzen bada, tiraldia baliogabetuko
da.



Oin markak egin (Footholds): Belarretan, soka
teinkatu aurretik lurrean edozein marka egitea.



Irten (Side-stepping): Goma gainean aritzean,
joko-eremutik irtetea.
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ESERI (Sitting)

LURRA UKITU
(Leaning / apoyarse)

SOKA BLOKEATU
(Locking / bloqueo)

SOKARI EUTSI
(Grip / agarre)

(Propping / apuntalar)

Position

ARRAUN EGIN
(Rowing / remar)

OIN MARKAK EGIN
(Footholds)

IRTEN (Side-stepping)
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Kanporatzea:



- Talderen bat bi tiraldietan nagusituz gero, 3
puntu jasoko ditu; aldiz, galtzaileak 0 puntu.

Talde bakoitzak tiraldi bakoitzean bi
abisu edo ohar jasoko ditu arau-hausteengatik,
kanporatua izan aurretik.



Puntuaketa:

- Taldeek tiraldi bana irabaziz gero, bakoitzak
puntu 1 irabaziko du.

Lehiaketak eta puntuaketak:
Norgehiagoka bakoitza bi tiralditan banatzen da.



Txanpona airera botaz erabakiko du talde
bakoitzak joko-eremuaren zein aldetan hasi
lehiaketa. Lehen tiraldiaren ondoren, bi taldeak
lekuz aldatuko dira. Hirugarren tiraldia
beharrezkoa balitz, berriz zozketa egingo
litzateke.
Tiraldia irabazteko bi aukera daude: batetik,
sokaren ertzeko markaren batek lurreko erdiko
marra gainditzea (belarretan) edo sokaren
ertzeko marrak lurreko beste aldeko marra
gainditzea (goman); bestetik, epaileak aurkako
taldea kaleratzea.
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Epaileak:


Epaile nagusia: arauak betearaziko ditu,
seinaleen kodea erabiliz.



Marrazain edo alboetako epailea: epaile
nagusiari taldeen arau-hausteen berri emango
dio seinaleen bidez.



Pisaketaz arduratzen den epailea.
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«
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Agindu eta seinaleak:


Prest al zaudete? (Taldea
besoarekin seinalatuz)



Jaso soka.



Tenka soka.



Eutsi.



Prest.



Tira.



Irabazlea erakutsi.



Aldez aldatu.



Baliogabeko tiraldia.



Arau-haustea.

Prest al zaudete?
(Taldea besoarekin
seinalatuz)

«

«
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JASO SOKA

TENKA SOKA

EUTSI

PREST

TIRA

IRABAZLEA ERAKUTSI

ALDEZ ALDATU

BALIOGABEKO
TIRALDIA

ARAU-HAUSTEA

2. ARAU-HAUSTEA
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Jokalarien adina:
Sokatira haur txikiekin nahiz nagusiagoekin egin
daiteke, baina jokalarien adin eta ezaugarrietara
egokitu beharko dira ariketak.

1

- Hankak kokatzeko ere bi modu daude: batean,
hanka bat bestea baino aurrerago jartzen da (1)
(lurrean); bestean, hankak paraleloki kokatzen
dira, puntak apur bat irekiz (2) (goman).
- Tiralari guztiek batera
tiratzen dute.
Horretarako,
koordinazioa landu
behar da. Sokatiran
honek garrantzia
handia duen arren, oso
zaila da haurrekin
lantzea.

Materiala:
Sokatiran aritzeko ohiko soka lodi eta luzeaz gain,
gimnasia erritmikoko sokak oso egokiak dira.
Zenbait ariketa egiteko pikak ere erabil daitezke.

Teknika:
- Soka heltzeko bi era daude: batean, eskuineko
eskua sabeletik gertu jartzen da eta ezkerrekoa
horren aurrean. Normalean teknika hau lurrean
erabiltzen da, tiraldiak luzeagoak izaten baitira
(1). Bestean, ezker eskua sabeletik gertu eta
eskuinekoa horren aurrean. Teknika hau berriz,
goman erabili ohi da eta indar gehiago egiteko
balio du (2).
- Enborraren jarrera: bizkarra zuzen eta erdi
etzanda kokatuta.
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2

- Kokapenari buruzko
araurik ez dagoenez,
talde bakoitza nahi
duen aldean kokatzen
da eta normalean,
taldekide guztiak alde
berean kokatu ohi dira.
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4.3 SOKATIRARI
BURUZKO ZENBAIT
ORIENTABIDE:
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4.4 PROGRESIO
DIDAKTIKOA
BORROKA JOLASAK


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Ez da behar.



Antolaketa: Binaka.



Azalpena:

1.-Karramarroak: Bizkarrak elkartuta, atzerantz
bultza eginez bata bestea mugiarazten saiatuko
dira.
2.-Aurrekoaren berdina, baina eserita.
3.-Bizkarrez jarrita eta besoak gurutzatuta,
aurkaria beraienganantz erakartzen saiatuko
dira.
4.-Ahoz gora etzanda, hankak flexionatu eta
aurkarien oinekin bat eginez, elkar bultzatuko
dute.

«
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5.-Aurrez aurre kokatuta, hankak flexionatuta eta
elkarri eskuak emanez, aurkaria bere
eremurantz erakartzen saiatuko dira.
6.-Aurrekoaren berdina, baina eserita.
7.-Eskutik helduta, bata eserita eta bestea zutik,
tira egingo dute helburu ezberdinekin: zutik
dagoenak bere laguna zutiarazteko eta besteak
eragozteko.
8.-Aurrez aurre, esku eta oinak elkartuta, gorputza
atzerantz bota eta oreka mantentzen saiatuko
dira.
9.-Aurrekoaren berdina, baina bikoteak eseri eta
zutitu egingo dira (lehenengo biak batera, gero
bat zutik dagoenean bestea eseri,...).
10.-Bi talde aurrez aurre, talde bakoitzeko lehen
jokalariek elkarri eskuak eman eta gainerako
taldekideak iladan jarriko dira aurrekoari
gerritik helduz. Talde bakoitzak tira egingo du
aurkariak erakartzeko.
11.-Aurrekoaren berdina, baina talde bat lurrean
eseriko da eta beste taldea eseritakak
zutiarazten saiatuko da.
K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

Oharrak:

7

- Oso garrantzitsua da bikoteka
aritzeko pisu eta gorpuzkera antzeko bikoteak
osatzea.
- Ariketa hauetan ez da denbora luzez aritzea
komeni.

8

9

- Jolas hauek oso egokiak dira berotzeko.
1
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KONO POZOINTSUA


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Kono bat.



Antolaketa: Jokalari guztiak konoaren inguruan
jarriko dira eskutik emanda. Bat epailea izango
da.



Azalpena: Denak batera borobilean bueltaka
hasiko dira. Epaileak agindua ematean,
bakoitzak atzerantz tira egingo du. Konoa
ikutzen duenak epailearen lekua hartuko du.



Aldaerak:



Oharrak:

- Jolas hau beroketa gisa erabil daiteke.

* Konoa ukitzen duena kaleratua izango da eta
kaleratuen artean beste kono bat hartu eta
honekin arituko dira.
* Bi talde egin eta 2 taldeetako jokalariak
tartekatuta kokatuko dira. Talde bakoitza
aurkariren batek konoa uki dezan saiatuko da.
* Aurrekoaren berdina, baina talde gehiagorekin.
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ERREGE/ERREGINA GARRAIATZEN


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Koltxonetak.



Antolaketa: Hirunaka koltxoneta bat.



Azalpena: Taldekide bat koltxonetan eseriko da
eta beste biek hari eskutik heldu eta tira eginez
joko-eremuan zehar garraiatuko dute. Gero,
zereginak aldatuko dituzte.



Arauak:

- Eserita dagoenak ezin du koltxonetatik irten.


Aldaerak:

*Eskuetatik helduta tira beharrean, soka bati
eutsita tira eginez.
*Bi sokarekin: eserita dagoenak soka bakoitza
esku batez eutsiz eta besteek bakoitza soka bati
tiraka.
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KARRATU MUGIKORRA


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Konoak.



Antolaketa: Launaka, bakoitzaren atzean kono
bat.



Azalpena: Laukoteka elkarri eskuak emanda
karratu bat osatuko dute eta atzerantz tira
eginez bakoitza bere konoa ukitzen saiatuko da.



Arauak:

- Ezin dira eskuak askatu.


Aldaerak:

* Launaka karratu bat osatuz, baina kasu honetan
soka baten bitartez, hau da, soka baten bi
muturrak lotu eta jokalariek bi eskuekin eutsiz
lauki forman kokatuko dira. Horrela, bakoitzak
atzerantz tira egin beharko du eta bere
atzealdean kokatuta egongo den konoa bota.
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* Launaka sokarekin karratu bat osatuz, baina
sokaren barrualdean jarriko dira jokalariak (soka
bizkarraldetik pasaz). Beraz, bakoitza bere
atzean dagoen konoa botatzen saiatuko da.
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SOKATIRA IRRISTAKORRA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Lur laua.



Materiala: Irristailuak eta sokak.





Antolaketa: Binaka aurrez aurre, jokalari
bakoitza irristailu baten gainean eserita eta
oinak lurrean jarrita, sokaren mutur bati eutsiz.

* Irristailu bakoitzean binaka.



Azalpena: Bakoitzak sokari tira egingo dio
aurkaria bereganantz erakartzen saiatuz.





Arauak:

Aldaerak:

* Bat irristailuan eseriko da eta besteak sokari tira
eginez joko-eremuan zehar eramango du.
Oharrak:

- Soka nahi den bezala eutsi daiteke.

- Irristailuan eserita iraun behar da.
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ESTROPADAK
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«



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sokak.



Antolaketa: Talde txikietan. Bi talde aurrez aurre
eserita, esku bakoitzarekin soka bati eutsiz.
Sokak jokalarien gerrien alde banatan kokatuko
dira.



Azalpena: Estropadak balira bezala kokatuta,
jokalarien artean metro bateko tartea utziz, talde
bakoitzak aurkaria arrastaka erakartzen saiatu
behar du sokarekin atzerantz tira eginez.
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Arauak:

- Esku bakoitzak soka bati eutsi behar dio uneoro.
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SOKATIRA NAGIA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sokak eta banku suediarrak.



Antolaketa: Binaka, bankuan aurrez aurre
eserita, sokari eutsiz.



Azalpena: Bakoitzak sokari tira egingo dio eta
bankuaren ertzera iristen denak irabaziko du.



Arauak:



Aldaerak:

* Banku bakoitzean bikote bat beste baten aurka
arituz.


Oharrak:

- Soka nahi den bezala eutsi daiteke.

- Oinak bankuaren alde banatan kokatuko dira eta
ezingo da bankuan jarri eta indarra egin.
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SOKATIRA HONDORATUA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Koltxoneta handiak eta sokak.



Antolaketa: Binaka soka bat.



Azalpena: Bikoteak koltxonetara igo eta tiraka
arituko dira, oreka gordetzen saiatuz.



Aldaerak:

* Bat koltxonetan eserita eta bestea lurrean zutik
tiraka arituz.
* Bikoteak beste bikoteen aurka arituz.
* Koltxoneta gainean eta begiak itxita arituz.


Oharrak:

- Jolas hau egokia da gorputza atzerantz botatzeari
beldurra kentzeko.
- Soka nahi den bezala eutsi daiteke.
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SOKATIRA LIBREA

* Hirunaka soka batekin. Hirukote
bakoitzeko bi jokalari hasiko dira sokaren
mutur banari tiraka. Galtzailearen lekua
hirugarren jokalariak hartuko du.



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sokak.





Antolaketa: Binaka soka bat.



Azalpena: Jokalari bakoitza sokaren mutur bati
eutsi eta tiraka arituko dira, bakoitzak nahi duen
eran eutsiz sokari.

- Bikoteek beraien kabuz erabakiko dituzte
arauak.



Arauak:

Oharrak:

- Ezin da soka bat-batean askatu.
Aldaerak:



* Bikoteak bikoteen aurka, hirukoteak hirukoteen
aurka,...
* Binaka, bakoitza koltxoneta baten gainean zutik
sokari tiraka eta koltxoneten artean metro
inguruko tartea utziz, koltxonetatik irtetzen
denak galduko du.
* Sokaren erdian zapi bat eta lurrean marra bat
jarriz erreferentzia gisa.
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Sokatira
GURUTZE NAHASIA I

«

«



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sokak.



Antolaketa: Talde txikietan jarri eta horiekin
azpitaldeak egin. Bi soka gurutzatuta jarri
(erdian lotu gabe) eta talde bakoitzeko
azpitaldeak soka ezberdinen alde batean
kokatuko dira, hau da, ez dira
aurrez aurre kokatuko.



Azalpena: Talde bakoitzak
aurkako taldea sokari tira
eginez erakartzea izango du
helburu. Baina epaileak
"aldatu" esatean, azpitalde
bakoitzeko azken jokalariak
lekuz aldatuko dira (talde
bereko azken jokalariekin).
Azpitalderen bat beste
sokaraino erakarria bada, bere
taldeak galduko du. Txanda
jokalari guztiak arituko dira
azken tiralari gisa.

A URKIBIDEA



Arauak:

- Epaileak "aldatu" esan bezain laster askatu
behar dute soka azken jokalariek.


Oharrak:

- Soka nahi den bezala eutsi daiteke eta jokalariak
nahi bezala koka daitezke.
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GURUTZE NAHASIA II


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Irristatzeko arriskurik ez dagoen
edonon.



Materiala: Bi soka eta lau kono.



Antolaketa: Bi sokak gurutze
forman jarriko dira, erdialdean
lotuz. Bi talde osatuko dira eta
talde bakoitzetik jokalari bat
izan ezik beste guztiak bi
azpitaldetan zatitu eta soka banatan
kokatuko dira, gurutze eran. Soka
bakoitzaren ertzetik bizpahiru
metrotara kono bana egongo da.

Aldaerak:

* Lau talde egin eta sokak gurutzatuta ipinita,
tiraka arituko dira, talde bakoitza bere atzeko
konoa ukitzen saiatuz. Irabazlea izan ezik,
beste hiru taldeak lekuz aldatuko dira eta
horrela, txapelketatxo moduko bat egingo da.


Oharrak:

- Soka nahi den bezala eutsi daiteke eta
jokalariak nahi duten bezala koka
daitezke.

Azalpena: Talde bakoitzak bere
alderantz tira eginez beste taldea
bereganantz ekartzen saiatuko da eta
horrela, bere aldeko konoak ukitzen.
Talde bakoitzeko jokalari bat azpitalde
batetik bestera ibiliko da batari nahiz
besteari laguntzen.
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Sokatira
GURUTZE NAHASIA III


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Bi soka.



Antolaketa: Lau talde egin eta bi soka jarriko
dira gurutzatuta, erdian lotuz. 15x15 metro
inguruko zelaia markatuko da eta sokak honen
barnean jarriko. Taldeak lauki horren alde
banatan kokatuko dira.



Azalpena: Lau taldeak tiraka hasi eta epailearen
aginduak jarraituko dituzte, adibidez: "BAT!"
esatean, denak lekuz aldatu eskuinerantz; "BI!"
esatean, denak ezkerrerantz; "HIRU!",
ondokoarekin aldatu; "LAU!", parekoarekin
aldatu. Beraz, agindua entzutean jokalariek soka
lurrean utzi eta lekuz aldatuko dira ahalik eta
azkarren.



Aldaerak:

* Zenbakien ordez beste izen batzuk erabiliz.
* Taldeen artean banku suediarrak jarriko dira.
Honela, leku aldaketa bakoitzean gainetik salto
egin beharko dute.


Oharrak:

- Soka nahi den bezala eutsi daiteke eta jokalariak
nahi duten bezala koka daitezke.
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NOLA EUTSI SOKARI?


Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sokak.



Antolaketa: Binaka soka bat.



Azalpena: Irakasleak soka eusteko era
ezberdinak azaldu ondoren (ezkerreko eskua
gerritik hurbil eta eskuina honen aurrean eta
alderantziz), bikoteek probak egingo dituzte,
eraginkorrena zein den jakiteko.



Arauak:



Aldaerak:

* Talde handiagoak eginez.
* Lodiera ezberdineko sokekin arituz.


Oharrak:

- Orain arteko jolasetan jokalariek nahi duten
bezala eutsi dute soka. Jolas honen bidez,
teknika ikasiko dute eta ezberdintasunaz
jabetuko dira.

- Soka esku ahurrak gorantz jarrita eutsi behar da
eta besapetik pasatu behar da.
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Sokatira
NOLA KOKATU HANKAK?
Oharrak:



Adina: 11 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Hondartzan edo mendian oso
egokia.



Materiala: Sokak.

- Goman erabili ohi den teknika lantzeko, lur
gogorrean aritzea da egokiena; aldiz, lurreko
teknika lantzeko, hondarretan nahiz belarretan.



Antolaketa: Binaka soka bat.



Azalpena: Irakasleak hankak kokatzeko teknikak
azaldu ondoren (goman, bi hankak paraleloan;
lurrean, hanka bat bestea baino aurrerago),
jokalariek probak egingo dituzte lur
ezberdinetan: lur gogorrean, hondarretan,
belarretan,...



Arauak:

- Orain arteko jolasetan hankak nahi bezala koka
zitezkeen. Jolas honen bidez hanken kokapenari
buruzko teknika ikasiko dute jokalariek eta
ezberdintasunaz jabetuko dira.

- Soka teknika egokiaz eutsi behar da.


Aldaerak:

* Taldeka arituz.
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JARRERA EGOKIA


Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.





Materiala: Sokak eta espalderak (edo zutabeak
edo sokak lotzeko leku sendoren bat).



Antolaketa: Bakoitzak soka bat hartu eta
espalderan lotuko du.

- Aurreko ariketetan jarrerari buruz argibiderik ez
da eman. Oraingoan jokalariek lehengo eta
oraingo jarrerak alderatuko dituzte, aldaketaz
jabetzeko.



Azalpena: Irakasleak sokatiran aritzeko jarrera
azaldu ondoren (soka bi eskuekin gogor eutsi,
besapetik pasaz, gorputza atzerantz bota eta
bertan mantendu, bizkarra zuzen, hankak
paraleloan) ikasle bakoitzak probatuko du.



Arauak:

Oharrak:

- Soka eusteko eta hankak kokatzeko teknika
egokia erabili behar da.
Aldaerak:



* Binaka, batek ariketa egin bitartean besteak
akatsak zuzenduz.
* Taldeka arituz.
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Sokatira
ATZELARIA
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Arauak:



Adina: 11 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sokak.

- Soka eusteko eta hankak kokatzeko teknika
egokia erabili behar da.



Antolaketa: Talde txikietan, talde bakoitzak soka
bat.



Azalpena: Taldeak sokatiran arituko dira. Talde
bakoitzeko azken jokalariak atzelariaren lana
beteko du eta horretarako, soka bizkarretik
gurutzatu, sorbaldagainetik aurrealdera ekarri
eta besapetik atzerantz eramango
du, sokaren muturra aske
utziz. Txandaka
jokalari guztiek
beteko dute
atzelariaren
lana.
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OREKA




Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sokak.



Antolaketa: Binaka soka bat. Bakoitza sokaren
alde banatan kokatuko da.


Azalpena: Jokalari batek sokari gogor eutsiko
dio eta besteak gorputza atzerantz botako du
jarrera egokia lortuz. Ondoren, betebeharrak
aldatuko dituzte. Azkenik, bi jokalariek
gorputza atzerantz botako dute, jarrera egokia
lortuz, eta orekan mantentzen saiatuko dira.

Arauak:

- Ezin da pausorik eman.
- Gorputza atzerantz botatzean sokari eusteko eta
hankak kokatzeko teknika egokia erabiliko da.


Aldaerak:

* Sokaren alde bakoitzean binaka, hirunaka eta
abar jarriz.
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ZEIN ALDETAN?
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Arauak:



Adina: 11 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Soka.

- Soka eusteko eta hankak kokatzeko teknika
egokia erabiliko da.



Antolaketa: Bi talde aurrez aurre, sokari eutsiz.



Azalpena: Talde bakoitzeko jokalariak nahi duten
bezala kokatuko dira (denak sokaren
ezkerraldean, eskuinaldean, tartekatuta). Tiraldi
ezberdinak egingo dituzte modu ezberdinak
probatuz eta eraginkorrena zein den frogatuz.

A URKIBIDEA



Oharrak:

- Sokaren zein aldetan kokatu behar den zehazten
duen araurik ez dagoen arren, gehienetan
taldeak sokaren ezkerraldean kokatzen dira.
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SOKATIRA TXAPELKETA
Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Soka, zintak eta klera.



Antolaketa: Sokari 5 zinta jarriko
zaizkio: bat erdian, bi 2 metrotara
eta beste bi 2,5 metrotara
(goman) edo bat erdian, bi 4
metrotara eta beste bi 5
metrotara (lurrean).
Lurrean hiru marka
egingo dira: bata
sokaren erdiko
zintaren parean
eta beste biak 2
metrotara. 8
jokalariko
taldeak.



Azalpena: Taldeak
elkarren artean
lehian arituko dira. Batak bestearen aurka bi
tiraldi jokatuko ditu eta biak irabazten dituenak
3 puntu lortuko ditu eta tiraldi bana irabaziz
gero, puntu bana jasoko dute.



K

Tiraldia
irabazteko
sokaren
ertzeko zintak
lurreko aurkako
aldeko marra gainditu
beharko du (goman) edo
sokaren ertzeko zintak lurreko
erdiko marra gainditu beharko du
(lurrean). Talde guztiek beste guztien
aurka lehiatu ondoren, puntu gehien lortu
duena izango da garaile.
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Arauak:

- Talde bakoitzeko lehenengo jokalariak azken
markatik 30 cm-tara eutsiko dio sokari.
- Soka eusteko eta hankak kokatzeko teknika
egokia erabili behar da.
- Talde bakoitza nahi duen aldean kokatuko da.
- Azken jokalariak atzelari gisa arituko dira.
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Sokatira
ZIRKUITOA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.





Materiala: Sokak, konoak, banku suediarrak,...



Antolaketa: Launaka.

- Jolas hauek aurrerago azaldutako zenbait jolas
dira. Beraz, ezaugarriak nahiz arauak aurreko
fitxetan aurki daitezke.



Azalpena: Joko-eremuan zehar zirkuito bat
osatuko da ariketa ezberdinekin. Hasieran,
laukote bakoitza zirkuitoaren gune batean
arituko da eta gero lekuz aldatzen joango dira
jolas guztiak egin arte. Denbora muga bera
egongo da gune guztietan. Zirkuitoa, adibidez,
honako hau izan daiteke:

Oharrak:

- Gerritik heldu eta tira.
- Kono pozointsua.
- Estropadak.
- Sokatira nagia.
- Sokatira librea.
- Sokatira gurutzatua.
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Harrijasotzea
5.1 HARRIJASOTZEAREN HISTORIA
Herri kirol honetan sorbaldaraino altxatu behar da
nahiko pisutsua den harri bat. Altxaldia ontzat
emateko harria sorbaldan orekatu eta gorputzaren
aurrealdetik lurreratu beharko da.
Ekitaldi horretarako, beraz, ez da gauza handirik
behar: harri pisutsu bat eta bere indarra neurtu
nahi duen gizakumea. Hain sinplea izanik,
ulergarria da euskaldunak aintzinatik aritu izana
harrijasoketan. Ibai ertzean topatutako harri
kamutsak zein mendietako harkaitz puskak
tentagarriak ziren ondotik pasatzen ziren
euskaldun indartsu eta lehiakorrentzat. Gainera,
harria jasotzea nekazariaren lanarekin oso lotuta
zegoen, baserria eraiki edo hesiak konpontzeko
harriak jasotzea ezinbestekoa baitzen. (Berriz ere,
gainerakoetan bezala, herri kirol honen jatorria
lanean aurkitzen dugu.)
Honela, ohikoak ziren, auzokide edo baserritarren
arteko norgehiagokak.Beranduago, harrobietan ere
ugariak izan ziren langileen arteko indar neurketak
eta Euskal Herritik kanpo ere langile euskaldunak
ospetsuak bihurtu ziren beren indar eta lan
gaitasunengatik. Izan ere mende honen hasieran

A URKIBIDEA

apustua plazara eraman zen, geroago kirol
bihurtuz, zenbait arau finkatu ondoren. Harrien
forma irregularrak eta pisuak estandarizatu
zituzten.
Bilakaera horren eragile nagusia Arteondo dugu.
Bera izan baitzen lehen erakusketak abiarazi
zituena, aurreko harri irregularrak baztertuz eta
bolumen eta neurri klasikoak finkatuz. Lau harri
mota, hain zuzen: esferikoa, kubikoa, laukizuzena
eta zilindroa.
Harriek eboluzio nabaria jasan dute, beraz, urteak
pasatu ahala. Izan ere, hasieran ez zen kontuan
hartzen harrien forma eta hortaz, harri
irregularrekin aritu ohi ziren harrijasotzaileak.
Baina pixkanaka harriei forma zehatzak ematen
hasi ziren, hau da, kubo, esfera, zilindro eta
laukizuzen forma. Geroago, harri zilindriko eta
kuadroari heldulekuak egiten hasi ziren. Bestalde,
harginari harriak egiteko enkargua eman eta hark
harria behar baino astunagoa eginez gero, oso lan
zaila zen harriari gehiegizko kilo horiek kentzea
forma erregularra mantenduz. Beraz, harri
zilidrikoari alde batean zulo bat egitea otu zitzaien
eta gainera, konturatu ziren modu honetan
harriaren grabitate zentrua aldatu egiten zela eta
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Harrien moduan, jantziek ere aurrera egin dute,
eta hasiera batean oinutsik eta eguneroko
arropekin aritzen baziren harrijasoketan, geroago
gorputza babesteko hainbat jantzi erabiltzen hasi
ziren, esaterako, izterretako babesgarriak, txalekoa
eta gerrikoa.
Eskuetan ere hautsa erabili ohi dute
harrijasotzaileek. Eta harri esferikoa jasotzeko kola
izeneko gaia erabil daiteke.
Euskal Herritik kanpo ere badira harria oinarri
duten hainbat herri-kirol. Adibidez, Suitzan harria
jaso eta ahalik eta urrunen bota behar da;
Kanarietan, "pulseo" izenekoa, harria gorputzaren
aurrealdetik jaso eta atzealdetik lurreratu behar
da; Kanadan harrijasotzaileek ahalik eta harri
pisutsuena jasotzen saiatzen dira.
Txapelketei dagokienez, apustu, txapelketa eta
erakustaldi ezberdinak antolatzen dira
harrijasotzaileen artean harri handi nahiz
txikiekin: denbora jakin batean ea nork burutzen
dituen jasoaldi gehien, esku bakarrarekin ea nork
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altxatzen duen harria, edo ea nork altxatzen duen
harri astunena altxaldi bakar batean. Horrela,
ugariak dira marka berria ezartzeko
harrijasotzaileek egin ohi dituzten saiakerak.
Harrijasotzaile guztiek ez dute entrenamendu bera
izaten. Kontua da, harri oso astuna gutxitan jaso
ahal izateko eta harri arinagoa askotan altxatzeko
prestakuntza oso ezberdina behar dela;
lehenengoa, anaerobikoa izango da, bigarrena,
ordea, aerobikoa. Batean zein bestean arnasketak
berebiziko garrantzia du eta hau ondo erabiltzeak
modu handi batean baldintzatuko du proba ongi
bukatzea.
Harrijasotzaileen historiari mende hasieran ekin
zitzaion eta bi garai bereiz daitezke : aintzinakoa
eta gaur egungoa.
Harrijasotzaile ezberdin ugari egon dira historian
zehar. Horrela, lehen garaiko harrijasotzaileak,
60ko hamarkada aurrekoak, honako hauek izan
ziren: mendearen lehen bi hamarkadetan zehar
Arteondo eta Pedro Txurruka "Aritza"ren arteko
norgehiagokak izan ziren nagusi; 20ko.
hamarraldian, aurrekoen eredua jarraituz,
harrijasotzaile berriak agertu ziren, esaterako,
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errazagoa zela harria jasotzea. Forma honetako
zilindroei "Kopa" ere deitzen zaie.
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Harrijasotzea
Huegun, Amilibia, Usuola, Etxezakorta, etab.
Hurrengo hamarkadan "Ziaran-Zar", Ondartza,
Kataolaza eta Intxaurregi nagusitu ziren beste
batzuen artean. Ondoko hauek ere nabarmendu
behar dira lehen garaiko harrijasotzaileen artean:
Jauregi, Agirretarrak, Atxagatarrak, Garatxabal,
Mokoroa, Usategieta, Soarte, Manterola,...
Bestalde, mendearen bigarren erdialdera eman
zitzaion hasiera azkenaldiko harrijasotzaileen
belaunaldiari eta bertan koka ditzakegu Endañeta,
Urtain, Sorazu, Uranga, etab. Eta nola ez Iñaki
Perurena, Jose Antonio Gisasola "Zelai", Goenatxo
eta Mieltxo Saralegi, markak bata bestearen
atzetik lortu dituztenak.

Ez dira asko izan harrijasoketan aritutako
emakumeak. Hala ere, aipamen berezia merezi du
Antoni Ibarrak, duela zenbait urte bikain aritu
baitzen harrijasoketan.
Gaztetxoek ere badute lekurik kirol honetan eta
azkenaldi honetan badira batzuk indartsu
datozenak. Dagoeneko plazan eta herri-kirol
jaialdietan ere aritu izan dira.

Azken urteotan harri handien txapelketetan
Goenatxo nagusitu da; harri txikiekin, aldiz, Zelaik
ez du pareko areriorik izan. Errekorrei dagokienez,
Mieltxo Saralegik lortu zuen 1999ko maiatzean
errekor berria, 327 kg-ko kuadroa altxatzean.
Horrela, aurretik Iñaki Perurenak 320 kg-tan
ipinitako marka hautsi zuen.
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5.2 HARRIJASOTZEAREN ARAUTEGIA
Jokoaren oinarria:
Pertsona batek, lurretik bizkarreraino altxatu
behar ditu bere indarrez, adierazten diren
txandetan eta zehazten diren pisu eta
ezaugarrietako harriak, behin bakarrik nahiz
behin baino gehiagotan.





Laukizuzen eta zilindroaren altuera 24-30 ontza
(55,66- 69,58 cm) artekoa izango da.



Harriak lehiaketa hasi baino ordu bete lehenago
pisatuko dira.



Jokalariak ekarritako harriak ez baditu baldintza
guztiak betetzen, lehiaketatik kanporatua izango
da.

Material lagungarriak:
Harrien ezaugarri eta neurriak:
Irudi geometriko baten forma izan behar dute
harriek:



- Kubikoa: heldulekurik gabeko hexaedro edo kubo
formako harria. Sei aurpegiak neurri bereko
laukiak izango dira.
- Esferikoa: heldulekurik gabeko harrizko bola.



Harrijasotzaileak erretxina erabil dezake esku,
beso, arropa nahiz harrian.



Laguntzaileak harrijasotzaileari ura, eskuzapia,
etab. eskura diezaizkioke, baita haizea eman
ere.



Jokalariak denbora kontrolatu eta erritmoa
markatuko dion beste laguntzaile bat ere eduki
dezake.

- Laukizuzena: bi helduleku dituen prisma
erregularra, paralelogramoa. Lau aurpegi
luzeenak laukizuzenak dira; aldiz, oinarria eta
goiko aldea karratuak.
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- Zilindrikoa: bi helduleku dituen harrizko
zilindroa.
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Harrijasotzea
Jasoaldia ontzat hartzeko baldintzak:


«

«

Harrijasotzaileak bere kabuz oholtzatik
sorbaldaraino jasoko du harria. Oholtza laua
izango da, alegia, zulorik nahiz koskarik
gabekoa.



Harria aurreko aldetik jasoko du harrijasotzaileak
eta horretarako, arropa egokia aukeratu ahal
izango du.



Harria sorbaldara altxatzean, harrijasotzaileak,
harriaren puntu bajuena gutxienez horizontalean
jarri beharko du.



Harriaren punturik bajuena horizontalki jartzean
ezinbestekoa da harria sorbaldan orekatzea,
harrijasotzailearen ohiko jarrera lortuz.



Oholtzako hondar zaku edo antzekoen gainera
botako da harria.



Harria sorbaldaren aurreko aldetik soilik atera
daiteke. Jasoaldia ez da ontzat emango albotik
nahiz atzealdetik ateratzen bada.



Laguntzaileak ezin du harria ukitu
harrijasotzailearen sorbaldatik beherantz hasi
arte.

A URKIBIDEA



Jokalariak ezingo du jasoaldian zehar oholtzatik
atera, ez eta hondar zakuetara igo.



Harrijasotzailea kulunkatu daiteke, baldin eta
oreka galtzen ez badu.



Epailearen iritziz zalantzazko altxaldi bat
gertatuz gero, ontzat joko da. Hala ere,
horrelakorik errepikatuz gero, jasoaldia ez da
ontzat hartuko.



Txanda baten azken jasoaldian txistu hotsa
entzutean harria sorbaldaren gainean orekatuz
gero, jasoaldia ontzat joko da, baina harria
berehala zakuen gainera bota beharko da.



Lehiaketaren amaieran berdinketa balego,
lehendabizi jokatu duen jokalaria izango da
garaile.
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5.3 HARRIJASOTZEARI BURUZKO
ZENBAIT ORIENTABIDE:
Jokalarien adina eta harrien pisua:
Haur txiki nahiz gaztetxoekin aritu daiteke
harrijasoketan, baina harrien pisuak jokalarien
adin eta ezaugarrietara egokitu beharko dira: haur
txikiekin harri oso arinak (ia pisurik gabe)
erabiliko dira, eta adinean aurrera egin ahala
pixkanaka harri astunagoak erabiliko dira. Hala
ere, ez da komeni pisu handiegia duten harriak
erabiltzea.

Materiala:
Forma ezberdinetako harriak beharko ditugu, eta
eskola eremuan aritzeko egokitutako harriak
badiren arren, figura psikomotoreak dira
egokienak haur eta gazteekin aritzeko. Hala ere,
hauek ere erabil daitezke:


Harri esferikoa: pisu eta tamainu ezberdinetako
baloi medizinalak.



Harri kubikoa eta laukizuzena: kartoizko kaxa
forratuak, zerrauts, paper edo beste zerbaitez
beteta; egurrezko edo plastikozko irudiak,...



Harri zilindrikoa: egurrezko edo plastikozko
irudiak, zakarrontziak,...
ZILINDRIKOA
LAUKIZUZENA
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ESFERIKOA
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KUBIKOA
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Harrijasotzea
Teknika:
- Harrien forma ezberdinen arabera, altxatzeko
teknika ezberdinak erabiltzen dira:


Harri kubikoa eta esferikoa jasotzeko:

- Hankak flexionatuz makurtu eta eskuak harriaren
azpian jarriz pauso bakar batean harria izterren
gainera eraman.
- Harria biraka sorbaldaraino igo.
- Harria sorbaldan orekatu.
- Harria aurrerantz bota.


Harri laukizuzena eta zilindrikoa jasotzeko:

- Harriari aurrerantz bultza eta belaunen aurka
ipini ondoren, heldulekuetatik eutsi eta palanka
eginez izterretara igo.
- Eskuak heldulekuetatik atera eta harria besoekin
inguratuz gorputzerantz ekarri. Jarraian, eskuak
harriaren oinarrian (alde banatan) kokatu eta
pixkanaka sorbaldarantz igo.
- Harria sorbaldan orekatu.
- Harria aurrerantz bota.

«

«
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5.4 PROGRESIO DIDAKTIKOA



* Hankak zabalduta jarriz.



Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Baloi arinak edo medizinalak.



Antolaketa: Binaka baloi bat. Bikoteak lurrean
eseriko dira aurrez aurre, hankak flexionatuta.



Azalpena: Bikoteak baloia pasatzen arituko dira.
Bakoitzak baloia hartzean bizkarra lurrean jarri,
eseri eta baloia kideari emango dio.
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* Zutik jarrita, bizkarra emanez, batek baloia buru
gainetik hartu eta hanka artetik pasako dio
kideari eta besteak hanka artetik hartu eta buru
gainetik pasako du. Gero, aldatuz.
* Binaka zutik aurrez aurre, tartea utziz, baloia
pasatzen arituko dira.


Oharrak:

- Ariketa hau egokia da gerrialdea eta besoak
berotzeko eta abdominalak sendotzeko.

«

«

ERLOJUAREN ORRATZAK

K

Aldaerak:
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Harrijasotzea
BALOI BIRAKORRA
Adina: 6 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.

- Baloiak uneoro gorputza ukitu behar du.



Materiala: Baloi arinak edo medizinalak.





Antolaketa: Taldeka baloi bat. Jokalariak lurrean
etzango dira, iladan, baten oinak bestearen
buruaren ondoan jarrita.

* Iladan jarri beharrean, borobil bat osatuz.



«

«

Arauak:



Azalpena: Jokalari bakoitzak baloia oinetatik
sorbaldaraino biraka eraman ondoren bere
kideari emango dio. Talde azkarrenak irabaziko
du.

A URKIBIDEA



Aldaerak:
Oharrak:

- Jolas hau gerria eta besoak berotzeko egokia da.
- Jolas hau harri esferiko eta kubikoaren teknika
ikasteko egokia da.
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ILADA BIHURRIAK
* Baloia txandaka buru gainetik eta hanken artetik
pasaz.



Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Baloi arinak edo medizinalak.



Antolaketa: Taldeka, iladatan kokatuta.



Azalpena: Jokalariek baloia buru gainetik pasa
eta atzeko kideari emango diote. Baloia iladako
azkenak jasotzean, besteen hanken artetik bota
eta lehenengoak hartuko du. Talde azkarrena
izango da garaile.



Arauak:

* Gerria biratuz, baloia alboetatik pasaz.


Oharrak:

- Jolas hau beroketa gisa erabil daiteke.

- Jokalarien artean metro erdi
inguruko tartea egongo da.
Aldaerak:



* Baloia azken jokalariari heltzean,
korrika iladaren hasieraraino
eramango du. Aurretik
erabakitako ibilbidea azkarren
burutzen duen taldea izango da
garaile.
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Harrijasotzea
BALOI HEGALARIAK



Aldaerak:



Adina: 6 urtetik aurrera.

* Ibilbide ezberdinekin.



Joko-eremua: Edonon.

* Bakoitzak bi baloi garraiatuz.



Materiala: Baloi arinak edo medizinalak eta
konoak.

* Binaka baloi bat garraiatuz, baina eskuak erabili
gabe.



Antolaketa: Talde txikietan, bakoitzak baloi bat.
Joko-eremuaren alde batean
taldeak kokatuko dira
iladatan marraren atzean eta
beste aldean talde bakoitzeko
kono bat jarriko da.





Azalpena: Taldeak erreleboka
arituko dira eta jokalari bakoitzak
baloia hartu, konoari bira eman eta bere
taldekideengana itzuliko da. Talde
azkarrena izango da garaile.



Arauak:

Oharrak:

- Jolas hau beroketarako erabil daiteke.

- Bakoitzak nahi duen bezala eramango
du baloia.

«

«

- Erreleboa ematerakoan, baloia
lurrean utziko da eta hurrengo
jokalariak lurretik altxa
beharko du.

A URKIBIDEA

K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

BALOI ZAPARRADA


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Baloi arruntak eta medizinalak.



Antolaketa: Bi talde. Joko-eremuaren erdian
marra bat eta talde bakoitza joko-eremuaren
alde batean. Denbora mugaketa egongo da.
Hasieran, bi taldeen artean banatuko dira baloi
guztiak.



Azalpena: Talde bakoitzak bere eremuko baloi
guztiak beste eremura botako ditu. Denbora
amaitzean baloi gehien dituen taldeak galduko
du.



Arauak:

- Baloiak nahi bezala jaso eta bota daitezke.
Aldaerak:



* Esku bakarra erabiliz.
Oharrak:



- Jolas hau beroketarako erabil daiteke.
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Harrijasotzea
BALOIA ETA BANKUA
Oharrak:



Adina: 8 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Baloi medizinalak eta banku
suediarrak.



Antolaketa: Binaka, bakoitza bankuaren mutur
batean zutik, baloi batekin.

- Jolas hau egokia da harri esferikoaren teknika
ikasteko eta baita eguneroko bizitzarako ohitura
onak hartzen ikasteko ere (gauzak hartzean
belaunak flexionatu behar dira gerrian minik ez
hartzeko).



Azalpena: Bikoteak baloia banku suediarraren
gainetik pasatuz arituko dira. Bakoitzak baloia
hartzean hankak flexionatu, sorbaldara igo eta
kideari pasako dio.



Arauak:

- Baloia bi eskuekin hartu behar da.
- Baloia sorbaldaraino igotzeko
gorputzetik gora biraka eraman behar
da.


Aldaerak:

* Harria sorbaldara altxa eta
lepoan bira bat eman ondoren
pasaz kideari.

«
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BONBAK



Oharrak:

- Intentsitate handiko jolasa denez, baloi oso
arinak erabiltzea komeni da.



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Baloi arinak edo medizinalak eta
koltxonetak.



Antolaketa: Talde txikietan. Bakoitzak bi
koltxoneta elkartu eta hauen inguruan
pisu eta neurri ezberdinetako baloi
medizinalak jarri.



Azalpena: Talde bakoitzeko lehen
jokalariak baloi guztiak koltxonetara
botako ditu banan-banan, nahi duen
ordenean. Ondoren, berriz baloiak
hasierako lekuan jarriko dituzte eta
hurrengo jokalariak ekingo dio. Jokalari
azkarrena izango da garaile.



Aldaerak:

- Jolas honetan indarra kontrolatu edo dosifikatu
behar da ongi amaitu ahal izateko.
- Arnasari dagokionez, jolas honek entrenamendu
aerobiko gisa balio
dezake.

* Baloi eta koltxoneten arteko distantzia
aldatuz.
* Baloiak txikienetik handienera botaz (edo
handienetik txikienera).
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* Bi jokalari batera arituz.
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Harrijasotzea
HARRI, HARRI...


Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Harri esferiko, kubiko, laukizuzen eta
zilindrikoak.



Antolaketa: Bosnaka. Bat epailea izango da eta
besteak, bakoitza forma ezberdineko harri baten
parean jarriko da.



Azalpena: Hasieran, irakasleak harri bakoitza
altxatzeko teknika egokia azalduko du. Jolasari
ekiteko, epaileak harri baten izena esango du
eta harri horren parean dagoen jokalariak jaso
egin beharko du, teknika egokia erabiliz. Baina
epaileak "aldatu" esatean, bakoitza beste harri
baten aurrean jarriko da. Norbaitek huts egiten
badu (epaileak erabakiko du jasoaldia ontzat
eman ala ez), epailearen lekua hartuko du.



Arauak:



Aldaerak:

* Joko-eremuan zehar forma ezberdinetako harriak
jarriko dira (forma bakoitzeko harri bat baino
gehiago). Bat epailea izango da eta honek harri
baten izena esango du, adibidez, "harri, harri...
zilindrikoa!" eta beste guztiek harri zilindrikoren
bat ukitu beharko dute. Harri zilindriko bakoitza
ukitzen duten azken jokalariek altxa egin
beharko dituzte eta teknika ezegokia erabili
duena edo motelen aritu denak epailearen lekua
hartuko du.

- Epaileak harriaren izena esan eta berehala altxa
beharko da.
- Harri bakoitza dagokion teknikaz altxa behar da.
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Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Koltxonetak eta harriak.



Antolaketa: Talde txikietan, bakoitza koltxoneta
eta harri banarekin. Taldekide bakoitzak
betebehar bat izango du: harrijasotzaile,
laguntzaile edo epailea.
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Azalpena: Harrijasotzaileak harria sorbaldara
altxa bezain laster koltxonetara botako du.
Laguntzaileak harria bere lekuan kokatuko du
eta epaileak arauak betearaziko ditu. Gero,
betebeharrak aldatuko dituzte eta harri
ezberdinekin probatuko dute.



Arauak:

- Harri bakoitza dagokion teknika erabiliz jaso
behar da.

«
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HIRUKOTE APARTA
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Harrijasotzea
HARRIJASOTZAILE ITSUAK


Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Begiak estaltzeko zapiak eta forma
ezberdinetako harriak.



Antolaketa: Talde txikietan.



Azalpena: Taldekide batek begiak estalita, harri
bat ukitu, zein formakoa den asmatu eta
ondoren teknika egokia erabiliz altxa egin
beharko du. Aldi berean, besteek laguntzaile
nahiz zuzentzaile lanak beteko dituzte.



Arauak :

- Laguntzaileak harrijasotzaileari lagunduko dio
oreka gal ez dezan.
- Teknika egokia erabili behar da.


Aldaerak:

* Forma ezberdineko harriak koltxoneta gainean
jarriko dira eta harrijasotzaileari horietako bat
altxatzeko aginduko zaio. Orduan, ukimenaz
harri egokia aukeratu eta altxa beharko du.

«

«

A URKIBIDEA

K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

EZETZ HAU EGIN!


Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Harriak.



Antolaketa: Talde txikietan, bakoitzak baloi bat.



Azalpena: Jokalariek desafioak luzatuko dizkiote
elkarri, esaterako, "ezetz altxa harri hau esku
bakarrarekin!", "ea nork ematen dituen bira
gehien lepoaren inguruan harri
esferikoarekin!",... Desafio gehien burutzen
dituena izango da garaile.



Arauak:

- Teknika egokia erabili behar da.
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Harrijasotzea
HARRIJASOTZE TXAPELKETA


Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Harri kubiko, esferiko, laukizuzen eta
zilindrikoa eta koltxonetak



Antolaketa: Talde txikietan. Bat epailea, eta
besteak harrijasotzaile eta laguntzaileak



Azalpena: Talde bakoitzak dema ezberdinak
egingo ditu, adibidez:

- Harri esferiko eta kubikoarekin ahalik eta altxaldi
gehien ematea, denbora mugatuz.

- Harria esku bakarrarekin altxatzea.
- Lau harriak altxatzeko ahalik eta denbora gutxien
erabiltzea.
- ...
Epaileak denbora neurtu eta arauak betearaziko
ditu, harrijasotzaileak harria altxa eta
laguntzaileak lagundu egingo dio. Gero zereginak
aldatuko dituzte. Talde bakoitzeko irabazleak
beste taldeko irabazleekin neurtuko dira eta
galtzaileak galtzaileekin.


Arauak:

- Teknika egokia erabili behar da.

- Ahalik eta harri astunena altxatzea (laukizuzena
edo zilindrikoa).
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ZIRKUITOAK


Adina: 11 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Harriak, koltxonetak, zapiak, banku
suediarrak,...



Antolaketa: Launaka.



Azalpena: Joko-eremuan zirkuito bat egingo da
aurreko jolas ezberdinak (nahiz beste batzuk)
tartekatuz. Honako honek adibide gisa balio
dezake:

- Baloi birakorra.
- Baloia eskuz esku.
- Ilada bihurriak.
- Baloia eta bankua.
- Hirukote aparta.
- Ezetz hau egin!
Oharrak:



- Jolas hauek aurrerago azaldu ditugu. Beraz,
hauen ezaugarri eta arauak jakin nahi izanez
gero ikusi aurreko fitxak.
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Sega
6.1 SEGAREN HISTORIA
Sega apostua nahiko ekintza
modernotzat har dezakegu gure artean.
Kontua da Euskal Herrian XVIII. mendera arte
mendiak baso zabalez josirik zeudela, baina gizakia
neurrigabe zuhaitzak botatzen hasi zenean, laboreek
bete zuten basoek utzitako lekua. Hori dela eta,
zelaiak ez ziren ugariak eta ganadua ez zen behar
bezala elikatzen.
Baina laboreek emandako etekinak ez ziren uste
bezain onak eta pixkanaka baserritarra ganadua
ugaritzera lerratu zen. Modu honetan, behiak, idiak
eta txahalak, besteak beste, baserriaren dirusarrera
nagusi bihurtu ziren. Ondorioz, laboreen lurretan
apurka-apurka ganaduarentzako elikagai izango zen
belarra landatzen hasi ziren. Eta hau dela medio,
belar-moztea baserritarraren eguneroko lan bihurtu
zen eta sega ezinbesteko tresna.
Horrela, ganadua ikuiluan gordetzeko ia egunero
baserritarrak belarra moztu behar zuen, goizean
lanari ekin aurretik eta arratsean lana amaitu ostean
bere animaliak elikatzeko; era berean, negu hotz eta
luzerako ere hainbat belar meta egin beharra zegoen.
Are gehiago, ikuiluko lurra alfonbra gisa jartzeko ere
belarra moztea beharrezkoa zen.

A URKIBIDEA

Beste herri-kirolekin gertatu denaren
antzera, eguneroko lana pixkanaka kirol
bihurtu zen; horrela, bi baserritar, egun eta ordu
berean, elkarren ondoan belar mozteari ekiten zioten
unetik, elkarri begiratu orduko bien arteko
norgehiagoka hasten zen. Laster hasten zen
auzokideren bat haiei zirika ea nork mozten zuen
azkarren eta hurrengoan jende gehiago hurbiltzen
zen bi langileen inguruan. Aurrerago, ikusleen artean
apostuak ere egiten hasi eta azkenean ohitura
bihurtzen zen. Ondorioz, ez zen denbora luzea igaro
herri-kirol berri bat sortzeko, hau da, sega apostua.
Handik aurrera, arauak finkatuz joan ziren.
Bertsolaritzak ematen digu lehen aldiz sega
apostuaren berri, Pello Errotak 1880. urtean eginiko
bertso batzuei esker.
Betidanik sega apostuak udazken hasieran egin izan
dira, orduan baitago belarra ugarien eta hazien.
Gainera, baserritarrak berak ere garai horretan jo eta
su aritzen dira beren baserrirako belarra mozten eta
horrelako probetara ongi entrenatuta heltzen dira.
Bi modalitate ezberdin dira ezagunak sega apostuan;
batetik, mugatutako denboran ahalik eta belar
gehien moztea duena helburu, eta bestetik,
mugatutako belar eremu bat moztea ahalik eta
denbora gutxien igarotzea duena.
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Hasiera batean sega apostuek izandako jokaleku
nagusiak hauek izan ziren: Ernio mendiaren
magaleko Iturriozko zelaiak, Aia, Asteasu, Zizurkil,
Tolosa, Azpeitia, Zestoa eta Aizarnazabal, besteak
beste. Beranduago Hernaniko Jauregi baserriko "Etxe
Atzea" zelaia izan da topaleku erabiliena; izan ere,
Jauregik ezaugarri egokiak ditu sega apostua aurrera
eramateko: sarrera-irteera errazeko lekua, kotxeak
uzteko toki ederra duena, taberna bat, ikusleek
lehiaketa argi eta garbi ikusteko lekua, eta zelaiari
dagokionez, harririk gabea, aldapa handiegirik gabea
eta belar ugaria eta hazia duena. Dena den, arrazoi
ezberdinengatik, azken urteotan Larraitzen ospatu
izan dira txapelketa garrantzitsuenak
Segalariei dagokienez, P.M. Otaño Ezeiza ("Santa
Ageda") eta Atxunberria izan ziren mende hasierako
jokalari ezagunenak; ondoren, Pedro Mendizabal
("Lokate") eta Jose Arrieta ("Prantxesa"); gerra
aurretik Amexketa, Florentino Maioz ("Ondartza"),
Olazabal, etab.; eta gerra ostean "Txikito de Aia",
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Egiguren, "Lizume", "Ibiya", B.
Irastortza, Otegi, etab. Duela zenbait
urte sona handia izan zuten Juan Jose
Irazusta eta Jose Mari Elizegik, baina gaur
egungo segalaririk ezagun eta finenak Bixente
Mitxelena, Mikel Aranalde, Jon Lapazaran eta
Txapartegi ditugu.

Segaren ezaugarriak:
Bi zati ezberdinez dago osaturik sega: kutxila edo
sega (ahoa, bizkarra eta taloi edo orkatilaz osatua)
eta kiderra edo kirtena (bi eskuleku edo
eskutilduna). Bi zatiak estuna eta doruaz elkartu ohi
dira, nahiz eta zenbaitetan torlojuak ere erabili.
Urteen poderioz sega hobeak sortu dira, hau da,
kutxila luzeagokoak eta kirten txikiagodunak. Segaz
gain, segalariaren ezinbesteko tresna da zorrozteko
harria. Berarekin eraman ohi du baserritarrak gerrian
lotutako segapotoan sartuta, harria heze mantentzeko
isurki eta guzti. Segaren antzera, hobekuntza
ezberdinak izan ditu honek ere. Baina, harriren
baten aurka jo eta deformatuz gero beharrezkoa
izango da mailuaz kolpeak ematea segak berriz bere
forma har dezan.

«

«

Segari dagokionez, lanabes gisa zenbait
aldakuntza jasan ditu urteak pasa ahala, batez ere
neurriei dagokienez. Makinak ere asmatu dira, baina
Euskal Herriko mendi aldapatsu eta irregularrak
direla eta, hemen ez dute arrakastarik izan eta
harrigarria badirudi ere, belar mozketa oraindik orain
eskuz egiten da.
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6.2 SEGAREN ARAUTEGIA
Segaren ezaugarriak:
Jokoaren oinarria:



Segak erabiliz ahalik eta belar pisu gehiena
moztea da gakoa, aldez aurretik erabakita denbora
eta belardiaren azalera.

Segalariek sega kopuru ezberdinak erabil
ditzakete norgehiagokaren iraupenaren arabera:
60 minutu --------- 3 sega
90 minutu --------- 4 sega
120 minutu -------- 5 sega

Belardiaren ezaugarriak:


60 minutuko saioa egiteko behar adina belar
izan behar du belardiak.



Zati ezberdinetan banatuko da sailak osatzeko,
eta zatiok ahalik eta antzik handiena izango
dute orografia aldetik eta belarraren ezaugarrien
aldetik.



Belardiaren azalera aldakorra izango da:

(Gutxieneko belar-eremua minutuko)



Saioan zehar segaren baten ahoa deformatzen
bada (harria, alanbrea, etab. jo duelako)
konpondu egingo da lehen zegoen bezala
uzteko. Horretarako, segalari bakoitzak
laguntzaile bat izendatuko du eta hura epaileak
agindutako lekuan egongo da. Gainera, sega
konpontzeko ingudea, mailua eta zorrozteko
harria eraman ahal izango ditu.



Segaren kirtena, estuna nahiz dorua hausten
badira, segalariak sega alda dezake.

- Belarra urria edo txikia eta oso ebakorra denean:
38,5 m2
- Belarra normal dagoenean eta ebakitzeko
eragozpen berezirik ez: 33 m2

«

«

- Belarra luze dagoenean eta ebakitzeko zaila:
27,5 m2
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Arauak:





Saioa hasi baino ordu erdi lehenago belar-sailak
zozketatuko dira.



Zozketa egin aurretik epaileek sailak zein
ordenetan moztu behar diren zehaztuko dute.
Segalariak, sail batetik bestera igaroz gero,
ezingo du aurretik egondako sailera berriz itzuli,
eta ezingo du ez eta lehenago lanean izandako
tokira itzuli.
Sail bakoitzeko belarra norabide eta zentzu
berean moztu behar da. Beraz, ilada bat
amaitzean berriz hasierako lekura itzuliko da
segalaria, hurrengo iladari ekiteko.



Belarraren pisua neurtzeari saioa hasi eta hamar
minutura ekingo zaio eta saioa bukatu eta hogei
minutura amaituko da.



Segalariak laguntzaile bat eraman ahal izango
du segak zorroztu, garraiatu eta botilero lanak
egiteko.

Belarra jaso eta pisatzeko, segalari bakoitzak sei
laguntzaile eraman ditzake: bi eskuarearekin
arituko dira belarra biltzen; beste bat, eskuarerik
gabe, sareak betetzen edo txortak egiten arituko
da; bi laguntzailek pisatzeko tresneria
maneiatuko dute; azkenik, beste batek sare
nahiz sorten azpiko belarrak jasoko ditu
eskuareaz. Erreserban eskuare bat eduki daiteke
eta epaileak baimenduz gero erabili.
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Belar biltzaileak saioa hasi eta
hamar minutu geroago hasiko
dira lanean eta saioa amaitu eta
hamar minutu izango dituzte
lana burutzeko.

A URKIBIDEA

6

Sega
6.3 SEGARI BURUZKO
ZENBAIT ORIENTABIDE
Jokalarien adina:
Segan adin txikiko haurrak zein helduagoak aritu
daitezke, baina ariketen iraupena eta intentsitatea
jokalarien adin eta ezaugarrietara egokitu beharko
dira.

Materiala:
- Sega egiteko proposamena:

«

«



Hockeyeko sticka hartu eta pika bat lotu,
segaren kirtena izango balitz bezala.



Heldulekuak egiteko, egurrezko bi makil ipini
daitezke pikarekin perpendikular (bat pikaren
mutur batean eta bestea horretatik metro
ingurura); bestela, bi soka jar daitezke pikari
lotuta, eskuak sartzeko zulo bat utziz.

- Belarrik ezingo denez ebaki, material ezberdinak
erabil daitezke horren ordez: makiltxoak, konoak,
mazak edo boloak, adreilu psikomotoreak,
hondartzako harea, etab.
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Teknika:
- Segalariak sega heldulekuetatik
eutsiko du; ezkerreko eskuarekin
pikaren muturreko heldulekua eta
eskuinarekin bestea.
- Mugimendu bakoitzean sega eskuineko aldetik
ezkerralderaino eraman behar da, lurretik ahalik
eta hurbilen, arku bat irudikatuz (180º-koa gutxi
gorabehera). Besoak ahalik eta gehien luzatu
behar dira.
- Mugimendu bakoitza egiteko segalariak hankak
flexionatuta eta zabalduta izango ditu eta oinak
paraleloan kokatuta eta lurrean finkatuta. Gerria
eta besoak mugituz egingo du mugimendua.
- Ilada bat segatzeko, mugimendu bakoitzaren
ondoren oin bakoitzarekin pauso bana ematen da
aurrerantz.
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6.4 PROGRESIO
DIDAKTIKOA
SOKA BIHURRIA


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Soka
(3 metro ingurukoa).



Antolaketa: Taldeka borobilean.
Taldekide bat erdian jarriko da
sokarekin.



Azalpena: Erdiko jokalariak sokari mutur batetik
eutsi eta biraka hasiko da. Gainontzekoek
jauziak egingo dituzte, soka beren azpitik pasa
dadin. Jokalariren batek sokaren ibilbidea
oztopatzen badu berak hartuko du erdikoaren
lekua.



Arauak:

- Erdiko jokalariak ezingo du soka taldekideen
belaunak baino gorago eraman.
- Erdiko jokalariak hasieran poliki biratuko du,
geroago abiadura azkartuz.


Aldaerak:

* Taldeak beren artean lehian arituz, soka
oztopatu gabe denbora gehien irauten duena
izango da garaile.

«
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* Binaka, batek sokari muturretik eutsi eta biraka
hasiko da. Bestea erdikoaren inguruan bira osoa
ematen saiatuko da, sokaren gainetik behar
adina salto emanez. Bira osoa ematean,
betebeharrak aldatuko dituzte.
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HONDARREZKO SAILAK


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Hondartzan.



Materiala: Segak.



Antolaketa: Talde txikietan, bakoitzak bere saila
izango du. Sail bakoitza taldekide adina zatitan
(iladatan) banatuko da. Talde bakoitzeko sega bat.



Azalpena: Jokalari bakoitzak sail zati bat segatuko
du, hondarretan markak eginez eskuinetik
ezkerrera eta bere zatia amaitzean, hurrengo
jokalariari emango dio erreleboa. Sail osoa
azkarren segatzen duen taldea izango da garaile.



Arauak:

* Zenbait segalari izendatu eta
gainontzekoak biltzaileak izango
dira. Hauek hondarrezko
menditxoak egin eta segalariek
hondatu egingo dituzte. Gero,
betebeharrak aldatu.

- Jokalari batek bere zatia amaitu ondoren
zatiren bat ongi segatu gabe utzi badu,
ezingo du atzera egin eta bere taldeari
bost segunduko zigorra ezarriko zaio.
Aldaerak:

* Sail bakoitzean, zenbait makil ilada ipiniko dira
(makilak hondarretan bertikalki sartuta). Talde
bakoitza, erreleboka arituz, makilak ahalik eta
azkarren botatzen saiatuko da.
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LABIRINTOAK


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Segak, makiltxoak eta klera.



Antolaketa: Joko-eremuan labirinto moduko
ibilbide ezberdinak markatuko dira klerarekin.
Ibilbide bakoitzean epaile bat.



«

«

Azalpena: Jokalari bakoitza segarekin makiltxoa
labirintoaren barrualdetik kanporaino eramaten
saiatuko da, marraren gainetik, ahalik eta
mugimendu gutxienetan. Epaileak arauak
betearaziko ditu.

A URKIBIDEA



Arauak:

- Makiltxoa marratik irtenez gero, bi metro
atzeratuko da.


Aldaerak:

* Makiltxoen ordez beste materialak erabiliz:
konoak, etab.
* Binaka, batek begiak estali eta kidearen
aginduak jarraituz, makiltxoa marraren gainetik
eramaten saiatuko da. Ibilbide erdian,
betebeharrak aldatu. Makiltxoa marratik irten
arren, ez da atzeratu beharko.

K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

SEGALARIA ETA BILTZAILEA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Sega, makiltxoak eta klera.



Antolaketa: Binaka. Bi makiltxo ilada ipini eta
hauen ezkerraldean marra bat egongo da.
Makiltxoen lekuan markak jarriko dira kleraz.



Azalpena: Sega duen jokalariak makiltxoak
binaka marraz bestaldera baztertuko ditu eta
bere bikoteak berriz bere lekuan ipiniko. Bi aldiz
egingo dute ariketa bera eta gero, betebeharrak
trukatuko dituzte. Denbora gutxien erabilitako
bikotea izango da garaile



Arauak:

- Segalariak ondoan dauden bi makilak marraz
bestaldera bultza arte ezingo dio ekin hurrengo
makiltxoen bilketari.
- Biltzaileak azken bilketari ekitean, ez ditu
makiltxoak marken gainean jarriko; denak leku
batean bildu beharko ditu.

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

«

«

K

A URKIBIDEA

6

Sega
BOROBILETIK BOROBILERA
Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Segak, makiltxoak eta klera.





Antolaketa: Talde txikietan, iladatan kokatuta
marraren atzean. Talde bakoitzaren parean
zenbait borobil (bi iladatan) irudikatuko dira
lurrean kleraz. Eskuineko borobiletan makiltxo
bana ipiniko da.



Azalpena: Talde bakoitzeko lehen jokalariak
segarekin makiltxoak eskuineko borobiletatik
ezkerrekoetara mugituko ditu. Bitartean bigarren
jokalariak, biltzaileak, makiltxoak ezkerreko
borobiletatik hartu eta eskuinekoetara eramango
ditu. Jarraian, sega hirugarren jokalariari eman
eta honek berriz mugituko ditu makiltxoak.
Horrela jokalari guztiek parte hartu arte
jarraituko dute. Azkarren aritzen den taldea
izango da garaile.

* Talde bakoitzeko
jokalarien erdiak
borobil iladen
alde batean
jarriko dira eta
besteak beste
aldean. Honela,
sega aurreko
jokalariari emango
zaio (kasu honetan
ez dago
biltzailerik).



Arauak:

- Segalariak ezingo dio ekin bere aurreko
biltzaileak makiltxo guztiak bere lekuan jarri
arte.

«
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Aldaerak:

* Makiltxoen ordez beste
materialak erabiliz: konoak,
adreilu psikomotoreak, etab.
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SEGA NORGEHIAGOKA

Arauak:

- Mugimendu bakoitzean, sega
eskuinaldeko marratik hasi eta
ezkerraldekoraino eramango dute.



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Segak, makiltxoak eta konoak.



Antolaketa: Bi talde, bakoitza joko-eremuaren
alde banatan, dagokion marraren atzean.
Jokalari bakoitza zenbaki baten erantzule.
Erdian, makiltxoak kokatuko dira iladan eta alde
banatan, metro ingurura, bi marra egongo dira.
Talde bakoitzaren eta makiltxoen artean kono
bana jarriko da, segak bertan utziz.

- Aurkariak bere eremura eramandako makiltxoak
ezin dira hartu.


Aldaerak:

* Makiltxoak era ezberdinetan kokatuz: olatu eran,
diagonalean, sigi-sagan, etab.

Azalpena: Epaileak zenbaki bat esatean, zenbaki
horren erantzule diren jokalariek segak hartu eta
ahalik eta makiltxo gehien beren eremuko
marraz bestaldera bultzatzen saiatuko dira.
Bakoitzak bildutako makiltxoak zenbatuko dira
eta taldekide guztiek parte hartu ondoren,
makiltxo gehien bildu duen taldea izango da
garaile.
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HIRUKOTE APARTA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Segak eta mazak.



Antolaketa: Hirunaka. Mazak joko-eremuan
zehar sakabanatuta.



Azalpena: Talde bakoitzeko jokalari batek,
segalariak, sega hartu eta 5 mugimendutan
ahalik eta maza gehien botako ditu; beste
batek, biltzaileak, zutik jarriko ditu;
hirugarrena, epailea, denbora neurtzeaz eta
mazak ondo bota eta jarri direla ziurtatzeaz
arduratuko da. Gero, betebeharrak aldatuko
dituzte.



Arauak:

- Mazei erditik behera jo
behar zaie.


Aldaerak:

* Hirukoteen artean lehiatuz.

«
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NOR BERE LANEAN





Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Segak eta mazak.


Antolaketa: Hiru talde, batean
segalariak, bestean biltzaileak eta
hirugarrenean epaileak. Jokoeremuan zehar mazak
sakabanatuta. Denbora mugaketa
egongo da.

Azalpena: Segalariek ahalik eta maza
gehien botako dituzte, eta biltzaileek,
aldiz, jaso egingo dituzte. Epaileek
arauak betearaziko dituzte. Denbora
bukatzean, botata gelditu diren mazak
zenbatuko dira. Gero, taldeek
betebeharrak aldatuko dituzte eta
amaieran, zegokion txandan maza gehien
bota duen taldea izango da garaile.


Arauak:

- Mazei erditik behera eman behar zaie.
- Segalariek mazak ezin dituzte urrunera
bota.


Aldaerak:
* Joko-eremua txikituz.
* Maza gehiago edo gutxiago jarriz.
* Mazak iladatan jarriz.
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BELAR BIHURRIA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Segak eta mazak.



Antolaketa: Zenbait epaile izendatu eta
gainerako kideekin bi talde egingo dira
(bakoitzean erdiak segalariak eta erdiak
biltzaileak). Joko-eremua bi zatitan banatu eta
alde bakoitzean, talde bateko segalariak beste
taldeko biltzaileekin arituko dira. Segalariek
sega bana izango dute eta joko-eremu osoan
zehar mazak sakabanatuko dira. Denbora
mugaketa egongo da.





Azalpena: Segalariek ahalik eta maza
gehien botako dituzte, eta biltzaileek,
aldiz, jaso egingo dituzte. Epaileak
denbora neurtzeaz eta arauak
betearazteaz arduratuko dira. Denbora
amaitzean, joko-eremu bakoitzean
zutik eta botata dauden mazak
zenbatuko dira; zutik dagoen maza
bakoitzeko, biltzaileentzat puntu bat
izango da eta erorita dagoen
bakoitzeko, segalarientzat izango da
puntua. Talde bereko segalari eta
biltzaileen puntuak batzean puntu
gehien duena izango da garaile.

Arauak:

- Mazei behe aldean eman behar zaie segarekin.


Aldaerak:

* Joko-eremua zati gehiagotan banatu eta talde
gehiago arituz.
* Biltzaile baino segalari gehiagorekin arituz.

«
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* Epaile batek agindu ezberdinak emanez:
"segalariak bost segunduz gelditu", "eskuineko
eremuan dauden guztiak lurrean eseri eta
zutitu", etab.
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SAIL NAHASIAK


Adina: 10 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Segak, mazak eta klera.



Antolaketa: Launaka sega bat. Joko-eremua
forma ezberdinetako sailetan zatituko da. Sail
guztiak taldeen artean banatuko dira, bakoitzari
gutxi gorabehera azalera berdina egokituz. Sail
bakoitzean mazak kokatuko dira iladatan (horien
lekuan markak jarriko dira kleraz).



«
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Azalpena: Talde bakoitzeko lehenak sega hartu
eta bere taldeari egokitutako sailak segatuko
ditu. Bitartean, bere taldekide batek biltzaile
lanak eginez, botatako mazak lehengo lekuan
jarriko ditu (marken gainean). Hirugarren kidea
arauak betearazteaz arduratuko da. Lehenengo
jokalariak bere lana amaitzean, hurrengo
taldekideari eman sega eta bera biltzaile lanetan
arituko da; biltzaile lanetan aritutakoa, berriz,
epailea izango da. Azken jokalariari segalari gisa
aritzea dagokionean, biltzaileak mazak lehengo
lekuan kokatu beharrean, hasierako lekura
bilduko ditu (geldirik dagoen taldekideak
lagunduko dio). Denborak neurtuko dira. Talde
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bakoitza sail guztietan arituko da eta
amaitzean, denborak batu eta azkarren
aritu den taldea izango da garaile.


Arauak:

- Sailak aurretik erabakitako ordenean segatuko
dira.
- Sail bakoitzean iladaz ilada bota behar dira
mazak.
- Mazaren bat bota gabe utzi eta aurrera eginez
gero, ezingo da hura botatzera itzuli. Epaileak
bota gabeko mazak zenbatuko ditu eta, horietako
bakoitzeko, amaierako denborari 5 segundu
gehituko zaizkio.


Aldaerak:

* Sailei forma eta neurri ezberdinak emanez.
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Txinga-erutea
7.1 TXINGA-PROBAREN HISTORIA
Beste zenbait herri-kiroletan bezala, txingaprobari buruzko idazkiak nahiko urriak dira. Dena
den, badira herri-kirol honen jatorriaren berri
ematen diguten zenbait hipotesi.
Batetik, badakigu garai bateko gazteek apustu
ugari egiten zituztela; erronka edo desafio
horietako bat, merkantziak puntu batetik bestera
ahalik eta denbora laburrenean garraiatzea izan
ohi zen.
Esaterako, ohikoa zen bi artzainen arteko apustua,
bakoitzak bina ardi hartu eta Aralargo Santutegitik
Beteluraino edo Amezketaraino jaisten zirenekoa,
nor baino nor. Beste batzuetan, Lizarrusti eta
Baraibar arteko ibilbidea izan ohi zen
norgehiagokaren lekuko.

A URKIBIDEA

Beste adibide bat aipa dezakegu, alegia,
baserritar gazteek zortzi arrobako zakuak alez
beteta bizkar gainean hartu eta baserri batetik
errota bateraino ahalik eta azkarren eramaten
zituztenekoa.
Beranduago, Euskal Herriko trenbideak sortu, eta
geltokiak eraikitzean, hasi ziren bidaiariak ekipaia
eta merkantziekin heltzen. Hau dela eta, lanbide
berri bat sortu zen, "mozos de cuerda" izenekoa,
hain zuzen. Orduko gizonak ohituak zeuden
nekazal lan gogorretara eta laster aurkitu zuten
hor, hainbestek, lanbide egokia.
Beraz, ez da harritzekoa langile hauen artean tirabirak sortzea. Hau dela eta, Euskal Herriko geltoki
guztietan aurki ditzakegu maleta eta pakete
eramaleen arteko apustuei buruzko kontuak, baina
herri txikietan hobeto gogoratzen dira.
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Kirol honen lehen aztarnak 30eko
hamarkadakoak ditugu, Eibar ingurukoak, hain
zuzen ere. Hala, gaur egun, Araban eta
Bizkaian dugu zaletasun handiena. Horrela,
jokalari hoberenak ere lurralde hauetakoak
ditugu: Angel Ruiz de Alegria arabarra eta
Goirigolzarri bizkaitarra duela zenbait urte eta
azken urteotan Roman Hierro gasteiztarra eta
Larretxea, Lertxundi eta Agirregabiria.

«

«

Dena den, bada beste hipotesi bat ere:
baliteke txinga-probaren jatorria esnebanaketan egotea. Izan ere, euskal
baserritarrak duela gutxi arte egunero
banatzen zuen esnea etxez etxe eta
horretarako, esne ontzi handiekin ibili ohi zen
batera eta bestera. Noski, hasieran autorik ez, eta
oinez edo gurdiz egin behar banaketak. Beraz,
ziurrenik bi baserritarren arteko norgehiagokak ia
eguneroko kontuak izango ziren eta azkenean,
plazara helduko zen kirol hau. Gainera, Euskal
Herritik at ere, txinga-probaren antzeko lehiaketak
ospatzen dira, esne ontziekin adibidez.
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7.2 TXINGA-PROBAREN ARAUTEGIA

arauzkoak direla egiaztatzeko. Jokalari guztiek
txinga horiekin jokatu nahi izanez gero, hala
egin dezakete.

Zertan datzan
Esku banatan pisua hartu eta ahalik eta distantzia
luzeenean eramatean datza, denbora-mugarik
gabe.



Txapelketarako txingen pisuak hauek izango
dira:
Emakumezkoetan:25 kg
Jubeniletan: 35 kg

Arauak


Iltzeak, edo txinga eruteko plazak, 28 metroko
luzera izango du.



Txinga bakoitzak 50 kg izango du (kilo erdi bat
gorabehera); beraz, jokalariak 100 kg eraman
beharko ditu. Salbuespen kasuetan bakarrik
onar daitezke aipaturiko pisuetakoak ez diren
txingak.





«
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Pisuak zilindro formakoak izango dira. Neurriak,
berriz, honakoak: 30 zentimetroko altuera (5 cm
gorabehera), 16,3 zentimetroko diametroa (2
cm gorabehera), heldulekuek 5,5 zentimetroko
altuera izango dute (1 cm gorabehera) eta 22
milimetroko lodiera (2 mm gorabehera).

Seniorretan: 50kg


Txapelketetan zozketa bidez erabakiko da
ekitaldien ordena.



Orohar, jokalari baten saioaren amaiera eta
hurrengoaren hasieraren bitarteko epea ez da 3
minutu baino luzeagoa izango.



Epaileak "prest" esatean, jokalaria irteeran
kokatuko da txingak eskuetan dituela. Txistu
hotsarekin batera oinez hasiko da, txingak
eramanez.



Plaza edo iltze bakoitzaren amaierara heltzean,
partaideak ertzeko lerroa oin batez gutxienez
zapaldu beharko du.

Partaideak bere txingekin jokatu nahi badu,
aurretik antolatzaileen esku jarri beharko ditu,
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Jokalari bakoitza berarentzat egokiena den
erritmoan arituko da . Nahi izanez gero
geldi liteke, baina sekula txingak askatu
gabe.



Txapelketatik kaleratua izango da txinga bat
nahiz biak gorputzeko beste atalen batekin
eusten duena.



Lurra ukitzen duen lehen txinga izango da
neurketarako erreferentzia. Neurgunea markaren
aurreko aldea izango da.



Partaidearen saioak ez du baliorik izango txingak
aurrerantz jaurti edo lurretik birarazten baditu.
Horrelakorik gertatuz gero, jokalaria
txapelketatik kanporatuko litzateke.



Txapelketetan partaideek garraiatu beharko
dituzte antolakuntzak emandako edo norberak
ekarritako txingak. Hauekin arazoren bat izanez
gero (hautsi, hondatu), antolatzaileek beste
txinga pare bat jarriko dute jokalarien esku.



Partaideen eskuek garbi egon behar dute, hau
da, ezin izango dituzte eskuak inolako
produkturekin igurtzi.
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7.3 TXINGA-PROBARI BURUZKO
ZENBAIT ORIENTABIDE:
Teknika:
Jokalarien adina eta txingen pisua:



Txinga-proban oinez aritu ohi dira jokalariak.
Izan ere, hain pisu handia eraman behar dute,
ia ezinezkoa izango bailitzaieke korrika aritzea,
oreka galtzeko arriskuaz. Beraz, nahiz eta pisu
handiegirik ez garraitu, ezingo da korrika aritu.
Baldintza hau ez bada betetzen, herri-kirol
honen funtsa gal daiteke.



Txingak eusteko ez dago teknika zehatzik.
Batzuek, hatz lodia beste hatzen azpian jartzen
dute (1); beste batzuek, ordea, hatz lodia beste
hatzen gainaldetik (2).

Haur txiki nahiz gaztetxoekin aritu daiteke txingaproban. Hala ere, txingen pisua jokalarien adin eta
ezaugarrietara egokitu beharko da. Horrela, haur
txikiekin txinga oso arinak erabiliko dira eta
nagusiagoekin pisu gehiagokoak, baina txinga
astunegiak erabili gabe.

Materiala:


«

«

Txingen ordez beste hainbat material erabil
daitezke: pintura poteak, xaboi kaxak,
plastikozko poltsak, esneontzi edo marmitak eta
abar. Horien barnean papera, zerrautsa, ura,
hondarra eta bestelako gauzak sar daitezke.
Komenigarria da xaboi kaxak edo antzekoak
erabiltzerakoan heldulekuak sendotzea eskuetan
minik ez hartzeko.
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Oso garrantzitsua da txingak hartu eta
uzterakoan hankak flexionatzea gerrialdean
minik ez hartzeko. Mugimendu hau ongi
egiten ikastea eguneroko bizitzarako ere
oso baliagarria izango da eta, beraz,
ohitura onak hartzen lagunduko die haur nahiz
gazteei. Horregatik, irakasle nahiz
entrenatzaileak behin eta berriz gogorarazi
beharko die jokalariei mugimendu hau ongi
egitearen garrantzia.



Txingak lurrean uztean kontuz aritu behar da
oinaren gainean ez erortzeko.



Gomendagarria da bizkarra ahalik eta zuzenen
eramatea. Horrek ere, eguneroko bizitzarako
ohitura onak hartzeko balio izango die jokalariei.



Txinga-proban gehiegi ez nekatzeko, bakoitzak
ahalik eta mugimendu ekonomikoena egingo du
(balantzaka aritu gabe, pauso txikiak,...).
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7.4 PROGRESIO DIDAKTIKOA:
HATZ BIHURRIAK


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Ez da behar.



Antolaketa: Binaka.



Azalpena: Bikoteek eskuineko eskuak elkartuko
dituzte, elkarren hatzak helduz (hatz lodia izan
ezik). Bakoitza bere kidearen hatz lodia
zapaltzen saiatuko da. Gero, ezkerreko eskuekin
gauza bera egingo dute.



Oharrak:

- Ariketa hau egokia da esku eta hatzak berotzeko.

«
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HARRAPAKETAN
Oharrak:



Adina: 8 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.

- Eskuak berotzeko ariketa egokia da hau.



Materiala: Ez da behar.



Antolaketa: Harrapatzaile bat
eta besteak iheslariak. Denak
joko-eremuko marren
gainetik ibiliko dira lau
hanketan.



Azalpena: Harrapatzaileak
iheslariren bat harrapatzen
duenean, hura iheslari
bihurtuko da eta iheslaria
harrapatzaile.



Arauak:

- Marren gainetik ibiltzen ez
dena harrapatzaile bihurtuko
da.
Aldaerak:



* Lau hanketan arituz, baina
ahoz gora.
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KARRAMARROA
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Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Ez da behar.



Antolaketa: Bikoteka. Bata ahoz gora eskuak
lurrean jarrita eta bestea lagunaren hankak
eutsiz. Hasieran, joko-eremuaren alde batean
kokatuko dira.



Azalpena: Lurreko jokalaria atzerantz
mugituko da, karramarroaren antzera,
joko-eremuaren beste aldera heldu
arte. Hona heltzean, bikotekideek
betebeharrak aldatuko dituzte
eta hasierako lekura itzuliko
dira. Bikote azkarrena izango
da garaile.

A URKIBIDEA



Arauak:

* "Karramarroak" bidean zehar gelditu
daitezke baina ezin dute lurra ukitu eskuak
ez diren beste gorputz atalekin.


Aldaerak:

* Berdin, baina lurreko jokalaria ahoz behera
kokatuz.
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TXINGA-OREKA



Oharrak:

- Ariketa honen bidez gorputzaren jarrera
egokia mantentzen ikasiko da: bizkarra zuzen
eta besoak luzatuta.



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak, liburuak eta klera.



Antolaketa: Bikoteka; bata txinga
garraiatzailea eta bestea epailea.



Azalpena: Txinga garraiatzaileek buru
gainean liburu bat jarri eta oreka
mantenduz, txingak garraiatu behar dituzte
ahalik eta ibilbide luzeena eginez.



Arauak:

.

- Liburua eroriz gero bikoteek betebeharrak
trukatuko dituzte.
- Txingak ezin dira lurrean utzi, ez eta eskuak
ez diren beste gorputz atalekin eutsi.
Aldaerak:



* Lurreko marren gainetik arituz.
* Ibilbide nahasiekin.
* Talde txikietan erreleboka arituz.
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* Taldeka, ibilbide berean, lagunak ukitu
gabe.
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ELKAR UKITU GABE


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak.



Antolaketa: Jokalariak joko-eremuan zehar
sakabanatuko dira, bakoitza txinga pare batekin.





Azalpena: Jokalariak joko-eremuan zehar
ibiliko dira oinez, elkar ukitu gabe.
Pixkanaka joko-eremua txikituz joango da.
Elkar ukitzen duten jokalariak bertan
geldirik geratuko dira. Inor ukitu gabeko
jokalariak irabaziko du.

Arauak:

- Ezin da joko-eremutik irten.
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KARRATU BIRAKORRA



Aldaerak:



Adina: 8 urtetik aurrera.

* Karratuaren neurriak aldatuz.



Joko-eremua: Edonon.

* Epaileak agintzean, norakoa aldatuz.



Materiala: Txingak eta konak edo uztaiak.

* Karratuari bira bat baino gehiago emanez .



Antolaketa: Launaka. Jokalari bakoitza kono edo
uztai batean kokatuko da karratu bat irudikatuz,
eta talde bakoitzeko kide batek bi txinga hartuko
ditu.

* Karratuen ordez pentagonoak (5 jokalari),
hexagonoak (6 jokalari) eta abar irudikatuz.

Azalpena: Talde bakoitzean txingak dituen
jokalariak ezkerreko taldekideari eraman eta
bere lekura itzuliko da. Proba amaituko da
laugarren taldekideak txingak hasierako lekuan
utzi eta bere lekura heltzen denean. Azkarren
amaitzen duen taldea izango da garaile.





* Talde bakoitzeko bi jokalari batera arituz txingak
garraiatzen.
Oharrak:

- Jolas honen bidez txingak hartu eta uzteko
orduan hankak nola flexionatu ikasten da.

Arauak:



- Txingak lurrean utzi behar dira (kono ondoan edo
uztai barnean), hurrengo kideak har ditzan.
- Txinga biak batera utzi eta altxako dira, hankak
flexionatuz.
- Ezin da korrika aritu.
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- Txingek lurra ukituz gero, berriz hasieratik hasi
beharko dute.
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KOSTA ala MENDI
Adina: 8 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak.

- Norbait aldez nahasten bada, berak hartuko
du agintariaren lekua.



Antolaketa: Lurrean hiru marra paralelo
irudikatuko dira. Jokalariak erdiko marraren
gainean jarriko dira iladan, bakoitza bi
txingekin. Alde bateko marrari "Kosta" deituko
zaio eta besteari "Mendi". Jokalari bat agintaria
izango da.



«
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Arauak:



Azalpena: Agintariak "Kosta" edo "Mendi"
esatean, jokalariek alde horretako marraraino
joan, hanka batez gainditu eta erdiko marrara
itzuli beharko dira. Azkena heltzen dena,
agintari bihurtuko da eta agintaria iladan azkena
jarriko da. Jolasa amaitzean iladan lehena
dagoena izango da garaile.

A URKIBIDEA

- Alboetako marrak gutxienez hanka batez gainditu
behar dira.
- Txingak ezin dira lurrean utzi edo eskuak ez
diren gorputz atalekin eutsi.
- Ezin da korrika aritu.


Aldaerak:

* Hasieran begiak itxiz.
* Ibilbidea luzatuz: alde bateko marra gainditu
ondoren, beste aldeko marraraino joan eta erdira
itzuli.


Oharrak:

- Jolas honekin buelta ematean marra nola
gainditu behar den ikasten da.
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TXINGA GARRAIATZAILE ITSUAK


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak eta zapiak.



Antolaketa: Binaka, batek begiak zapi batez
estalita. Bikote bakoitzak txinga pare bat.



Azalpena: Begiak estalita dituen jokalariak
txingak garraiatuko ditu kidearen esanak
jarraituz. Agindutako ibilbidea osatu
ondoren, bikoteek zereginak trukatuko
dituzte.



Arauak:

- Txingak ezin dira lurrean utzi.


Aldaerak:

* Bikoteen artean lasterketak antolatuz.
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BIKOTE GARRAIATZAILEAK



Aldaerak:

* Eskuen ordez, hankak lotuz; edota esku eta
hankak lotuz.



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak eta konoak.



Antolaketa: Bikote bakoitzak txinga pare bat. Bi
kono jarriko dira ibilbidea markatzeko.



Azalpena: Bikoteek eskutik helduta txingak
garraiatu beharko dituzte (bakoitzak txinga bat)
ibilbidean zehar. Azkarren aritzen den bikotea
izango da garaile.



Arauak:

* Forma eta luzera ezberdinetako ibilbideak
erabiliz.
* Bikotekide batek begiak estaliz.

- Konoen atzetik pasa behar da.
- Txingak eskuetan eduki behar dira uneoro.
- Ezin da korrika aritu.
- Bikoteek eskuak askatuz gero, hasierara itzuli
beharko dute.

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

«

«

K

A URKIBIDEA

7

Txinga-erutea
KOLORE, KOLORE
Aldaerak:



Adina: 8 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak.

* Koloreen ordez, jokalarien izenak esanez.
Horrela, jokalari baten izena entzutean,
guztiek honengana joan beharko dute.



Antolaketa: Jokalari bat esataria izango da eta
beste guztiak joko-eremuan zehar sakabanatuko
dira, bakoitza txinga pare batekin.



Azalpena: Esatariak kolore
baten izena esango du eta
jokalariek kolore hori duen
zerbait ukitu beharko dute.
Azkenak esatariaren lekua
hartuko du.



Arauak:

- Ezin da korrika aritu.
- Ezin dira txingak lurrean
utzi;, beraz, gauzak ukitzeko
gorputzeko beste edozein atal
erabiliko da.
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TXINGA-STOP





Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txinga pare bat jokalari bakoitzeko.



Antolaketa: Jokalariak joko-eremuan zehar
sakabanatuko dira, bakoitza txinga pare batekin.
Bat harrapatzailea eta besteak iheslariak izango
dira.



Azalpena: Harrapatzailea iheslariak
harrapatzen saiatuko da, baina
horiek "txinga-stop" esatean bertan
geldirik geratuko dira eta
harrapatzaileak ezingo ditu
harrapatu. Iheslariak berriro mugitu
ahal izateko beste iheslariren batek
beraien inguruan bira bat eman
beharko du.



Arauak:

Aldaerak:

* Txingak norberak eraman ordez, joko-eremuan
zehar sakabanatuta egongo dira (iheslari baino
txinga pare gutxiago). Horrela, txinga-stop
esatearekin batera iheslariek, hankak
flexionatuz, lurretik hartuko dituzte txingak eta
harrapatzaileak ezingo ditu harrapatu. Gehienez
bost segundu eduki ahal izango dituzte txingak
eskuetan.

- Ezin da korrika egin.
- Txingek ezin dute lurra ukitu.
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TXINGEN ERRELEBOAK


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak.



Antolaketa: Talde
txikietan. Ibilbide
ezberdinak prestatuko
dira: borobil formakoa,
karratu formakoa, 8 formakoa,
etab.



Azalpena: Taldeak erreleboka
arituko dira ibilbide ezberdinetan.
Ibilbide bakoitzean azkarren aritu
den taldeari puntu bat emango zaio
eta amaieran puntu gehien lortu duena
izango da garaile.



Arauak:

- Ezin da korrika aritu.
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Arauak:



Adina: 8 urtetik aurrera.

- Ezin da korrika aritu.



Joko-eremua: Hondartzan edo mendian oso
egokia.





Materiala: Ura eta ontziak.



Antolaketa: Talde txikietan, bakoitza ura
garraiatzeko bi ontzirekin eta beste ontzi
handiago batekin. Ura iturri
batetik, itsasotik edo eskura
dugun beste leku batetik
hartuko da.



Azalpena: Jolasari ekitean,
talde bakoitzeko lehen
jokalariak esku bakoitzean
ontzi bana hartu eta ura
dagoen lekura joango da.
Hemen ontziak bete ondoren,
hasierako lekura itzuli eta ura
ontzi handira botako du.
Ondoren, hurrengo
taldekideari emango dio
erreleboa. Taldekide guztiek
amaitzean, ur gehien bildu
duen taldea izango da garaile.
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Aldaerak:

* Uraren ordez hondarra garraiatuz.

«

«

UR ONTZIEN LASTERKETA
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Txinga-erutea
TXINGA APUSTUA

«

«

Arauak:



Adina: 8 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Txingak.

- Txinga garraiatzaileak gelditu daiteke, baina
txingak lurrean utzi edo eskuak ez diren
gorputzeko beste atalekin lagundu gabe.



Antolaketa: Bi marra paralelo egingo dira
lurrean, 28 metroko tarteaz. Binaka, bat txinga
garraiatzailea eta bestea epailea.



Azalpena: Epaile nagusiak "prest" esatean,
jokalariak hasierako marraren atzean jarriko dira
txingak eskuetan hartuta, eta txistua jotzean,
oinez hasiko dira. Epaileak bikotekideen ondoan
joango dira eta arauak betearazteaz ardurtuko
dira. Denbora gehien irauten duen jokalaria
izango da garaile.

A URKIBIDEA

- Ertzeko marrak gutxienez hanka batekin gainditu
behar dira.


Oharrak:

- Jolas hau baliogarria da txinga apustuaren arau
nagusienak ikasteko.
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Lokotx-bilketa
8.1 LOKOTX-BILKETAREN
HISTORIA
Lokotx-bilketaren jatorriari buruzko
baieztapenik ezin dugu egin, ez baitago froga
ziurrik. Izan ere, idazki nahiz aztarnak benetan
urriak dira eta adituek ere ez dute argi jatorria
zein izan daitekeen. Horrela, hipotesi eta uste
ezberdinak daude eta ez dago iritzi bateraturik.
Batzuen ustez, materiala eta jolasaren nondiknorakoak ikusita, lokotx-bilketak nekazaritzarekin
du lotura, uzta-bilketarekin, alegia. Baliteke bi
nekazarien arteko lehia sortzea, ea nork bildu
artaburu gehiago saskian azkarrago eta, horrela,
lana bera ez zitzaien hain nekeza egingo. Gainera,
ziurrenik apustuak ere egongo ziren bitarteko eta
honek lehiakideen grina areagotuko zuen. Modu
honetan, beste herri-kiroletan bezalaxe, eguneroko
lana pixkanaka plazara eramango zen.
Beste batzuen iritziz, ordea, lokotx-bilketa
haurrentzako jolas moduan sortu zen.
Baserritarren seme-alaben jolas gosea asetzeko,
gurasoek artaburuei aleak kendu ondoren haiek
lehortzen utzi eta saskietan sartuko zituzten;

A URKIBIDEA

horrela, gaztetxoek tresna egokia izango
zuten jolas egiteko. Beraz, baliteke
baserri ezberdinetako seme-alaben
arteko lehiak sortzea eta honela,
inguruko baserrietara ere helduko zen zaletasuna,
apurka-apurka inguruko bazter guztietara zabaldu
arte.
Dena den, lehen aipatu bezala, horiek hipotesiak
besterik ez dira. Bestalde, badirudi Ipar Euskal
Herrian tradizio handia izan duela lokotx-bilketak
eta baliteke, han sortu eta pixkanaka
hegoalderantz ekarri izana.
Gaur egun, haur eta gaztetxoekin aritzeko herrikirol aproposenetarikoa da lokotx-bilketa; izan ere,
adin guztietako haurrak aritu daitezke, adin
bakoitzari egokituz jolasaren iraupena eta
intentsitatea, eta materiala lortzea ez da batere
zaila.
Urteetan zehar iraun du lokotx-bilketak gaur egun
arte, eta denborak aurrera egin ahala zenbait
aldaketa egon dira; materialari dagokionez,
esaterako, makiltxoek artaburuak ordezkatu
dituzte.
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8.2 LOKOTX-BILKETAREN
ARAUTEGIA



Zertan datzan:
Ahalik eta denbora laburrenean lokotx kopuru
jakin bat bildu eta saski batean sartzean datza,
lokotxen artean 1,25 metroko tartea utziz.



Partaide bakoitzak bere otarrean lokotx
guztiak jaso behar ditu banan-banan.
Sokor bat saskian sartu ez bada,
jokalariak ezingo dio hurrengoa
jasotzeari ekin.

Nahi gabe jokalari batek lokotx bat saskian sartuko balu aurrekoa saskiratu baino lehen, epaileak zigortu egingo luke partaide hori, sartu
gabeko sokorra zegokion tokian baino urrunago

Arauak:

K



Hauek dira lokotxen neurriak: 14-20 zentimetro
arteko luzera; zilindro itxurakoak badira, 2,5-3
zentrimetro arteko diametroa.



Saskitik 1,25 metrotara lehen lokotxa kokatuko
da, handik 1,25 metrotara bigarrena, eta
honela, 25.era arte.



Jokoa 50 sokorretara luzatzen bada, gune
bakoitzean 2 lokotx jarriko dira; 75 lokotxetara
bada, 3 ale; 100 lokotxetara eginez gero, 4
sokor.
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ezarriz .
Jokalariak nahi duen ordenean bil ditzake
lokotxak.



Emakumezkoek 50 lokotx bilduko dituzte.

«

«

Jokalekuaren bazter edo gune batean partaide
bezainbeste saski edo otar ezarriko dira. Otar
guztiak berdinak izango dira.
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Lokotx-bilketa
8.3 LOKOTX-BILKETARI
BURUZKO ZENBAIT
ORIENTABIDE:
Jokalarien adina:
Lokotx-bilketa adin guztietan aritzeko jolas
aproposa da. Hala ere, jokalarien adin eta
ezaugarrietara egokitu beharko dira ariketen
iraupena eta intentsitatea.

Hala ere, lokotxa saskiratzeko bi era
ezagutzen dira: batean, jokalariak
ukalondoa flexionatuta duela lokotxa
sorbaldaren paretik otarrera jaurtitzen
du (goitik behera)(1); bestean, jokalariak esku
ahurra gorantz duela, lokotxa otarrera botako du
(behetik gora).
- Jokalariak ahalik eta azkarren aritu behar
direnez, irteerek eta desplazamenduek garrantzia
handia izango dute eta ezinbestekoa izango da
mugimendu ekonomikoak erabiltzea.

Materiala:
Lokotx-bilketarako artaburuari artoa
kendu eta gelditzen den lokotxa erabil
daiteke, edo makiltxoak, pilotak,
baloiak, jertseak, puxikak, etab. Hauek
biltzeko otarrak, kaxak, zakuak eta
horrelakoak. erabil daitezke.

Teknika:

«

«

- Lokotx-bilketan aritzeko ez dago
teknika berezirik. Norberak erabakitzen
du lokotxa nola jaso eta nola saskiratu.
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8.4 PROGRESIO DIDAKTIKOA



- Ezin da lasterka ibili.

OIN BILKETA (I)

- Ezin da aurkaria bultzatu eta ezin zaio
heldu.



Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Ez da behar.



Antolaketa: Jokalariak joko-eremuan zehar
sakabanatuko dira.



Azalpena: Jokalari bakoitza beste edonoren
oinak ukitzen saiatuko da; era berean, ez du
utziko bereak uki ditzaten. Besteen oinak
ukitzean puntu bat jasoko du; aldiz, puntu bat
kenduko zaio oina ukitzen
badiote. Puntu
gehien lortzen
duenak
irabaziko
du.
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Aldaerak:

* Jokalari bakoitzak klera zati bat hartuta lagunen
hankak, belaunetatik behera, margotuz.

«

«

K

Arauak:
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Lokotx-bilketa
OIN BILKETA (II)
Adina: 6 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Komuneko papera.

- Ezin da aurkaria bultzatu eta ezin zaio
heldu.



Antolaketa: Jokalariek txorkatila bakoitzaren
inguruan komuneko papera lotuko dute eta jokoeremuan zehar sakabanatuko dira.



«

«

Arauak:



Azalpena: Jokalari bakoitza ahalik eta
komuneko paper gehien biltzea du helburu;
baina era berean, bere zatiak har ez ditzaten
saiatuko da.

A URKIBIDEA

- Ezin da lasterka ibili.


Aldaerak:

* Bi talde egin eta aurkarien komuneko paper zati
guztiak biltzen dituenak irabaziko du.
* Jokalariek puxika bana lotu hanka bakoitzean
eta eskuekin besteen puxikak lehertzen saiatuko
dira.
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OINETAKOEN BILA
Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Oinutsik ibiltzean
minik hartzeko arriskurik ez dagoen edonon.



Materiala: Jokalarien oinetakoak.



Antolaketa: Talde osoa elkarrekin. Jokoeremuaren alde banatan marra mugatzaile eta
borobil bana irudikatuko dira.
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- Oinetakoak kentzerakoan derrigorrezkoa
da lokarriak askatzea; jaztean, berriz,
lokarriak lotu beharko dituzte.


Azalpena: Agindua jasotzean, jokalari guztiak
korrika joango dira pareko marraraino eta bertan
dagoen borobilean oinetako bana utziko dute.
Ziztu bizian irteerara bueltatu eta beste
oinetakoa kenduko dute, bertako borobilean
utziz. Ondoren, egindako ibilbidea errepikatuko
dute, baina oraingoan, oinetakoak jantziz.
Bere oinetakoak jantzita helmugara
iristen den lehena izango da
garaile.

A

Z

Arauak:

Aldaerak:

* Lehenengo joan-etorrian bi oinetakoak utziz.
* Taldeka, erreleboak antolatuz.
* Binaka (oinetako zenbaki beretsua dutenak
bilduz), bakoitza joko-eremuaren alde banatan
kokatuko da. Epaileak "orain" esatean, biak
erdialderantz joango dira eta bertan oinetakoak
aldatuko dituzte, ondoren irteerako lekura
itzuliz. Hau bi aldiz errepikatu ondoren,
norberaren oinetakoak jantzita helmugara iristen
den lehenengo bikotea izango da
garaile.
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K
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Lokotx-bilketa
SUGEA JAZTEN


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Oinutsik ibiltzean
minik hartzeko arriskurik ez dagoen edonon.



Materiala: Ez da behar.



Antolaketa: Talde txikietan,
irteeran kokatuta.



Azalpena: Talde bakoitzak
lurrean ahalik eta ilada luzeena
osatuko du jokalariek soinean
daramatzaten jantzi eta
objektuekin, erreleboka arituz.
Talde bakoitzak ilada
amaitutzat ematean, luzeena
egin duenak irabaziko du.



Arauak:

- Objektu nahiz arropa guztiek elkar
ukitzen egon behar dute (lehenengoa
irteerako marraren gainean jarriko da).

- Jokalari bakoitzak objektu edo
arropa bakarra jarriko du joanetorri bakoitzean.

«
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GAZTAINA BILKETA


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Mendian.



Materiala: Zabor poltsak.



Antolaketa: Taldeka.



Azalpena: Talde bakoitzak
lurrean dauden gaztainak,
ezkurrak, hostoak,
makiltxoak eta abar bilduko
ditu poltsa batean. Gehien
biltzen dituena izango da
garaile.



Aldaerak:

* Txango batean (mendian
nahiz hondartzan), bazkaldu
ondoren, lurreko zakarrak
bilduko dituzte taldeka,
ahalik eta azkarren. (Jolas
hau aurrera eraman ahal
izateko, garrantzitsua da
haurrak motibaturik egotea).
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Lokotx-bilketa
PILOTAK NON-NAHI


Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Pilotak eta kaxa edo saski bat.



Antolaketa: Pilotak kaxan sartuta.



Azalpena: Epaileak pilotak kaxatik
joko-eremura jaurtikiko ditu. Saskia
hustu orduko jokalari guztiek hanhemen sakabanatuta dauden pilotak
lehenbailehen jaso eta saskiratuko
dituzte.



Arauak:

* Berdin, baina nork bere saskira
eramandako pilota bakoitzeko
aurkarien saskitik pilota bat hartu eta
bota dezake. Garailea pilota guztiak
biltzen dituena edo denbora
amaitzean pilota gehien dituena
izango da.

- Pilotak banan-banan bildu behar
dira.


Aldaerak:

* Bi talde egin, bakoitza bere
saskiarekin, eta ea nork biltzen
dituen pilota gehiago.

«
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* Talde gehiago eginez.

PUXIKA LEHERKETA



Aldaerak:

* Jolasa amaitzean, ea nork jasotzen
dituen puxika zatiak azkarren.



Adina: 6 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Puxikak eta uztaiak.



Antolaketa: Bi talde, bakoitza uztai
ilada baten parean. Jokalari
bakoitzak globo batzuk izango ditu.



Azalpena: Jokalariek puxikak puztu
eta aurkarien uztaietan utziko
dituzte. Era berean, beraien
uztaietan besteek utzitako puxikak
ipurdiarekin lehertuko dituzte.
Puxika guztiak aurkarien uztaietan
utzi eta aurkariek utzitakoak
azkarren lehertzen dituen taldea
izango da garaile.



Arauak:

- Puxikak, gutxienez, eskubaloiko
baloiak bezain handiak izango dira.
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Lokotx-bilketa
LOKOTX UHARTEAK (I)


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak, otarrak eta klera.



Antolaketa: Lurrean borobilak marraztu kleraz
eta barruan otar (lokotxekin) eta jokalari bana.





Azalpena: Jokalariek lokotxak
borobilean kokatu ondoren, biltzeari
ekingo diote. Bere borobileko lokotx
guztiak azkarren jarri eta biltzen
dituenak irabaziko du.

Arauak:

- Lokotxak banan-banan bildu behar dira eta otar
barruan sartu. Baten bat kanpoan geldituz
gero, ezingo da beste lokotxik bildu
aurrekoa saskiratu arte.


Aldaerak:

* Ondoan dauden lokotxak
jarraian bildu gabe.
* Borobil bakoitzean jokalari
gehiago arituz (lehian nahiz
taldekide gisa).
* Binaka, batek jarri orduko
besteak jasoz.
* Borobilen ordez beste irudi
geometrikoak irudikatuz:
hirukiak, laukiak,
erronboak,...
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LOKOTX UHARTEAK (II)



Aldaerak:

* Lokotxak era ezberdinetan kokatuz:
kolore berekoak jarraian, etab.



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Kolore ezberdinetako lokotxak eta
otarrak.



Antolaketa: Binaka. Bi kolore ezberdinetako
lokotxak tartekatuko dira borobiletan eta horien
erdian, bikoteak lehian arituko dira, otar
batekin.



Azalpena: Jokalari bakoitzak dagokion koloreko
lokotxak bilduko ditu otarrean. Azkarren biltzen
dituena izango da garaile.



Arauak:

* Hainbat jokalari borobil berean arituz
(beraz, jokalari adina kolore).
* Borobil berean bi talde lehian arituz (3x3, 5x5,
10x10, etab.). Gero eta lehiakide gehiago,
borobil handiagoa eta lokotx gehiago.

- Ezin da aurkaria oztopatu.
- Ezin da aurkariaren lokotxik hartu edo mugitu.
- Lokotxak banaka bildu behar dira.
- Lokotxen bat otarretik kanpo geldituz gero,
ezingo da beste lokotxik bildu aurrekoa saskiratu
arte.
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Lokotx-bilketa
KOLORETAKO LOKOTXAK
Aldaerak:



Adina: 8 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Kolore ezberdinetako lokotxak eta
otarrak.

* Borobil bakoitzean jokalari gehiago
arituz (borobil handiagoak eta kolore
gehiago).



Antolaketa: Launaka. Zenbait otarrekin
borobilak irudikatu eta bakoitzaren erdian beste
lau jarriko dira. Laukotekide bakoitzari erdiko
otar bat dagokio. Borobiletako otar bakoitzean
lau kolore ezberdinetako lokotxak egongo dira



Azalpena: Jokalariek lokotxak biltzeari ekingo
diote, borobileko otar bakoitzetik norberari
dagokion koloreko lokotxa hartuz eta erdiko
saskira eramanez. Laukote bakoitzean, dagokion
koloreko lokotx guztiak biltzen dituen lehena
izango da garaile. Gero, laukoteak aldatuko dira.



Arauak:

* Jolasari ekitean jokalariei kolore bat egokitu
beharrean, bakoitzak nahi duena aukeratuko du.
Batek baino gehiagok kolore bereko lokotxak
biltzeari ekiten badio, beste kolore batekoak
biltzen hasi aurretik hasieran hartutakoak bere
lekuan utzi beharko ditu.
* Lehenengo lokotxaren bila eskuin hankaren
gainean saltoka joanez, bigarrenaren bila
ezkerraren gainean,...

- Lokotxak banan-banan bildu behar dira.
- Lokotxak saskian utzi behar dira, ezin dira
urrunetik bota.

«
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- Lokotxen bat beste norbaiten saskian eroriz gero,
ezingo da berreskuratu.
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Lokotx-bilketa
LOKOTX IRUDIAK


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta otarrak.



Antolaketa: Taldeka, lokotxez betetako otarren
ondoan kokatuta.



Azalpena: Taldeek aurretik agindu zaien irudia
osatuko dute lokotxekin (adibidez V irudia).
Azkarren egiten duenak puntu bat irabaziko du.
Ondoren, talde bakoitzak beste talderen baten
irudiko lokotxak jasoko ditu eta azkarrenak
puntu bat jasoko du. Amaieran puntu gehien
lortzen duena izango da garaile.



Arauak:

- Lokotxak banan-banan jaso behar dira.


Aldaerak:

* Beste irudi batzuk osatuz: T, X, bihotza,
zenbakiak,...
* Sormena landu dezaten, jokalariei utziko zaie
zein irudi osatu erabakitzen.

«
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KARRATU BIRAKORRA



* Lokotxa eskura eman beharrean,
lurrean utziz (kono ondoan edo uztai
barnean).



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta konoak (edo uztaiak).



Antolaketa: Launaka. Konoekin karratuak
irudikatu eta jokalari bakoitza kono (edo uztai)
batean kokatuko da. Talde bakoitzeko kide batek
lokotx bat hartuko du.



Azalpena: Laukote
bakoitzean lokotxa duen
jokalariak ezkerreko
taldekideari eramango dio
eta bere lekura itzuliko da.
Laugarren taldekideak
lokotxa lehenengo jokalariari
eraman eta bere lekura
heltzean amaituko da jolasa.
Azkarren aritzen den taldea
izango da garaile.

* Epaileak agintzean,
norakoa aldatuz.
* Karratuari bira bat baino
gehiago emanez.
* Karratuen ordez
pentagonoak (5 jokalari),
hexagonoak (6 jokalari)
eta abar irudikatuz.

- Lokotxak eskutik eskura
eman behar dira.
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baino gehiagorekin arituz.
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* Hasieran, lokotxa laugarren jokalariak izango du.
Lehenengo jokalaria lokotxaren bila joan eta
bere konora itzuliko da. Jarraian, bigarren
jokalaria joango da lokotxaren bila, gero
hirugarrena eta horrela.
Lokotxarekin karratuari bira
osoa azkarren ematen dion
taldea izango da garaile.
* Karratuaren neurriak
aldatuz.

Arauak:



Aldaerak:
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Lokotx-bilketa
BIKOTE BILTZAILEAK


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta otarrak.



Antolaketa: Binaka, eskutik helduta. Bikote
bakoitzeko otar eta lokotx ilada bat (metro
inguruko tarteaz).



Azalpena: Bikote bakoitzak ahal bezain
azkar jasoko ditu bere iladako lokotx
guztiak banan-banan.



Arauak:

bizkarrak elkartuz.
* Lokotx guztiak joko-eremuan zehar
sakabanatu ondoren, bikote bakoitzak
ahalik eta lokotx gehien bilduz.
* Zaldia eta zalduna balira bezala arituz; lokotx
bila joatean bata bestearen gainean jarriz eta
lokotxa hartzean aldatuz.

- Bikoteek eskuak askatuz gero, berriro
elkartu arte ezingo dute aurrera egin.
- Joan-etorri bakoitzean lokotx bakarra
har daiteke.
- Bikotekideek txandaka hartuko dituzte
lokotxak.


Aldaerak:

* Joan-etorri bakoitzean jarraian ez
dauden bi lokotx hartuz.

«

«

* Eskuen ordez oinak, belaunak edo
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Aldaerak:

* Lokotxen arteko tartea handituz ala
txikituz.



Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta zapiak.



Antolaketa: Binaka, batek begiak zapi batez
estalita. Bikote bakoitzeko lokotx
ilada bat ipiniko da, metro bateko
tartea utziz lokotxen artean eta
lokotx bakoitzaren lekuan marka
bat jarriko da).



Azalpena: Begiak estalita dituen
jokalariak lokotxak hartu eta bere
kideari eramango dizkio, honen
esanak jarraituz. Lokotx guztiak
bildu ondoren, bikoteek zereginak
trukatuko dituzte eta lokotxak
marken gainean kokatu. Lokotxak
azkarren jaso eta jartzen dituen
bikotea izango da garaile.



Arauak:

* Lokotxen kokapena aldatuz: sigi-saga,
diagonalean ...

- Aginduak ematen dituen jokalariak
ezin du irteerako marra igaro.
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- Lokotxak banaka jaso behar dira.
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Lokotx-bilketa
UZTA BILTZEN (I)


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta otarrak.



Antolaketa: Bi talde, bakoitza joko-eremuaren
alde banatan, otar banarekin. Tartean bi lokotx
ilada jarriko dira. Jokalari bakoitzak zenbaki bat
izango du.



Azalpena: Epaileak zenbaki bat esatean zenbaki
hori duten jokalariek lokotxak biltzeari ekingo
diote banan-banan (bakoitzak ilada bat). Lokotx
guztiak biltzen dituen lehen jokalariaren
taldeak puntu bat lortuko du. Puntu gehien
eskuratu duen taldea izango da garaile.



Arauak:



Aldaerak:

* Jokalari batek lokotx guztiak jaso
ondoren, hurrengo zenbakidunak
lokotxak lehengo lekuan jarriz,
hurrengoak jasoz, harik eta taldekide
guztiek parte hartu arte.
* Epaileak bi zifrako zenbakiak esango ditu eta bi
zifrak batuz lortzen den zenbakia duten
jokalariek ekingo diote bilketari (adibidez:
"HOGEITA BAT!" esatean, 3 zenbakidun
jokalaria irtengo da).

- Lokotxak banaka jaso behar dira eta ezin
dira jaurti.
- Nork bere iladako lokotxak jaso ditzake
soilik.
- Aurkariari ezin zaio trabarik jarri.

«

«

- Ezin da joko-eremua mugatzen duen marra
zapaldu.
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Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta otarrak.



Antolaketa: Bi talde, bakoitza joko-eremuaren
alde batean, marraren atzean, saski banarekin.
Taldeko jokalari bakoitza zenbaki baten
erantzule izango da. Bi taldeen artean lokotx
ilada bat jarriko da (kopuru bakoitia), lokotxen
artean metro inguruko tartea utziz.

 Azalpena: Epaileak zenbaki bat
esatean, zenbaki horren erantzule diren
jokalariek ahalik eta lokotx gehien
bilduko dituzte beraien otarrean. Lokotx
gehien biltzen duen jokalariaren taldeak,
bildutako lokotxak adina puntu jasoko ditu eta
jokalari guztiek parte hartzean, puntu gehien duen
taldea izango da garaile.


Arauak:

- Lokotxak ezin dira jaurti.
- Lokotx bakarra hartuko da korrikaldi
bakoitzeko.


Aldaerak:

* Jolasaren hasieran, jokalariak marraren
atzealdean jarrera ezberdinetan
kokatuz: eserita, ahoz gora etzanda,
belauniko, ahoz behera etzanda, etab.
* Lokotxak era ezberdinetan kokatuz:
diagonalean, olatu forman, etab.
* Epaileak zenbaki bakarra esan
beharrean, bi zenbaki (edo gehiago)
esan eta zenbaki hori duten jokalariak
batera arituko dira lokotx-bilketan.
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Lokotx-bilketa
LOKOTX LAPURRAK


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta uztaiak.



Antolaketa: Bi talde egin eta joko-eremuaren
erdian zenbait lokotx kokatuko dira iladan. Talde
bakoitzaren eremuan uztai batzuk ipiniko dira
lokotxak bertan sartzeko.



«

«

Azalpena: Jolasari ekitean, talde bakoitzak
ahalik eta lokotx gehien hartu eta uztaietan
sartuko ditu. Erdiko lokotx guztiak biltzean,
aurkarien lokotxak lapurtzen saiatuko dira.
Lokotx guztiak bereganatzen dituen lehen taldea
izango da garaile. Jolasa gehiegi ez luzatzeko
denbora mugaketa jar daiteke, eta orduan
denbora amaitzean lokotx gehien duen taldea
izango da irabazlea.

A URKIBIDEA



Arauak:

- Ezin zaio aurkariari lokotxa eskutik
kendu.
- Jokalariek lokotxak lurrean utzi behar
dituzte (bota gabe) eta ezin dituzte
babestu.


Aldaerak:

* Materiala aldatuz: baloiak, pilotak eta beste.
* Uztaien kokapena aldatuz.
* Uztai bakoitzean gutxienez lokotx bat sartuz.
* Joko-eremua laukizuzen edo karratu forma
emanez mugatuz. Hasieran, jokalari bakoitza
bere eremuko marraren atzean kokatuko da.
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Lokotx-bilketa
PIRATAK

- Borobil barruan dagoena ezin da
harrapatu. Baina, gehienez, bost
segundu eman ditzake hark bertan.



Adina: 10 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Uztaiak eta lokotxak.





Antolaketa: Bi talde. Joko-eremuaren alde
bakoitzean borobil bana irudikatu (soka batekin,
klerarekin marraztuz), eta hauetako bakoitzaren
barruan kolore bereko lokotxak jarriko dira.

* Norbait, lokotxa daramala, aurkarien jokoeremuan harrapatua bada, ez dio aurkariari itzuli
beharko lokotxa. Bere taldekide batek ukitzean,
aurrera jarraitu ahal izango du.



Azalpena: Talde bakoitza bere lokotxak zaindu,
mantendu eta era berean aurkarienak
bereganatzen saiatuko da. Aurkarien lokotx
guztiak bereganatu edo denbora amaitzean
lokotx gehien duen taldea izango da garaile.

* Talde gehiago eginez (3 edo 4), bakoitzaren
joko-eremua markatu eta kolore ezberdinetako
lokotxak erabiliko dira. Bakoitza beste edozein
talderen lokotxak bereganatzen saiatuko da.



Arauak:

Aldaerak:

* Gauza bera, material ezberdinekin: baloiak,
pilotak, konoak, puxikak, etab.

- Joan-etorri bakoitzean lokotx bakarra har daiteke.
- Jokalaria aurkarien joko-eremuan sartzean,
harrapatua izan daiteke. Hau gertatuz gero,
taldekide batek ukitu arte geldirik egon beharko
du bertan.
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- Jokalariren bat lokotxa hartu eta bere eremura
heldu aurretik harrapatua bada, lokotxa
aurkariari itzuli beharko dio.
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Lokotx-bilketa
LOKOTX APUSTUA


Adina: 8 urtetik aurrera.



Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak eta otarrak.



Antolaketa: Hogei lokotxetako iladak (1,25
metroko tarteaz), bakoitzean jokalari bat otar
batekin, hasierako marraren atzean. Lehenengo
lokotxaren ondoan marra bat egingo da. Zenbait
epaile izendatuko dira arauak betearazteko.





Azalpena: Jokalari bakoitzak bere
iladako lokotx guztiak bilduko ditu
ahalik eta azkarren. Lokotxak
lehenengo lokotxaren ondoko marra
zapalduz bota beharko ditu otarrera;
hau betetzen ez badu, epaileak zigorra
ezarriko dio (lokotxa urrunago jarriaz
eta oinez ekarraraziz).

Arauak:

- Lokotxak banan-banan bildu behar dira.
- Lokotx bat otarrean sartu arte
ezingo da hurrengoa bildu.


Aldaerak:

*Epaile eta biltzaileen zereginak
aldatuz.
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Arauak:



Adina: 8 urtetik aurrera.





Joko-eremua: Edonon.



Materiala: Lokotxak, otarrak, konoak, aulki
suediarrak, uztaiak, koltxoneta.

- Gune bakoitzean epaile lana jokalari
ezberdin batek beteko du.



Antolaketa: Joko-eremuan zehar gune
ezberdinak prestatuko dira, bakoitzean lokotxak
era ezberdinean jarriz: borobilean, eskaileretan,
aulki suediarrekin tartekatuz, uztaien barruan,
konoen gainean, joko-eremuan zehar
sakabanaturik, koltxoneta baten inguruan eta
abar. Talde txikiak egin eta gune banatan
kokatuko dira. Talde bakoitzean epaile bat
egongo da denbora neurtzeko.



Azalpena: Talde bakoitza gune batean arituko da
erreleboka, lokotxak bilduz eta jarriz. Denek
amaitzean, gune batetik bestera joango dira.
Gune guztietatik pasa ondoren, denbora gutxien
erabilitako taldea izango da garaile.
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Aldaerak:

* Materialak aldatuz (baloiak, pilotak, puxikak,
etab.)
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HIZTEGIA


Ahurra (esku ahurra): eskuaren barneko aldea,
eskumuturretik hatzetaraino hedatzen dena,
bereziki eskua ixten denean eratzen duen
hutsunea. Palma.



Altxaldia / jasoaldia / jaikialdia: zerbait altxatzen
edo jasotzen den aldi bakoitza. Alzada.



Apustua / dema: dirua tartean dela egiten den
norgehiagoka. Apuesta.



Arau haustea: arauz kontrako ekintzak.
Infracción.



Arroba / ontza: luzera neurri zaharra, oinaren
hamabirena (hots, 23 mm edo) balio duena.
Pulgada.



Atzelaria: sokatiran talde bakoitzeko azken
jokalaria. Ancla.



Baloi medizinala: Heziketa Fisikoan erabili ohi
diren baloi pisutsuak.



Botileroa: pilota-jokoan, eta beste zenbait herrikiroletan, kirolariaren aholkulari edo laguntzaile
moduan aritzen den pertsona.

A URKIBIDEA



Dorua: segaren osagaia, burdin edo berunezko
ziritxoa (kuinatxoa). Bere funtzioa, estunaren
barnean dauden segaren orkatila eta kirtena
lotzea edo presioaren bitartez finkatzea izango
da.



Eskuarea / arrastelua: nekazariaren lanabesa. 10
edo 12 hortz dituen zurezko haga batek eta honi
zut edo perpendukularrean jositako kirten batek
osatua. Rastrillo.



Estuna: eraztun moduko burdin zatia.



Harri esferikoa / borobila / bola / kanika:
harrijasotzean erabili ohi den esfera edo borobil
formako harria. Piedra esférica.



Harri kubikoa: harrijasotzean erabili ohi den
kubo formako harria. Piedra cúbica.



Harri laukizuzena / laukiluzea / errektangularra /
kuadroa: harrijasotzean erabili ohi den lau alde
luzeenak laukizuzenak eta oinarria eta goiko
aldea karratuak dituen prisma erregularra.
Piedra rectangular.



Harri zilindrikoa: harrijasotzean erabili ohi den
zilindro formako harria. Piedra cilíndrica.



Iltzea / plaza: probalekuaren luzera. Clavo.
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Kirtena / giderra / girtaina / eskutokia: segaren
egurrezko zatia. Mango.



Lokotxa / sokorra / oskola / artaburua / koskorra /
kaskara: aleak kendu zaizkion artaburua, arto
kozkorra. Mazorca.



Norgehiagoka / lehiaketa / txapelketa:
zerbaitetan onena nor den frogatzeko egiten den
ekintza. Competición, campeonato.



Sega-jokoa: denbora jakin batean nork belar
gehiago ebakitzean datzan herri-kirola.
Ebakitako belarraren pisua edo lursailaren
azalera erabil daitezke irabazlea zehazteko
irizpide gisa. Juego de segadores.



Segaren ahoa: segaren altzairuzko zatiaren
alderdi zorrotza.



Segarria / arraitza: sega zorrozteko harria.



Sigi-saga / zig-zag / ikur-makurka: elkarren
kontrako norabideko bihurgune edo bira saila.



Tenkatu: hari, soka, edota material elastikoz
egina dagoen zerbaiti tira egin ahalik eta gehien
luzatuz edo zabalduz. Estirar, tensar.



Oholtza: zurezko plataforma, gehienetan
higikorra eta lurretik gora pixka bat altxatuta
dagoena. Tablado.



Saila / alorra / soroa: lantzen den lur zati
mugatua. Parcela.



Otarra / saskia / zarea / otzarea: gauzak
eramateko ontzia, berez zumitzez egina. Cesta.



Txorta / sorta / xorta: loreak, laboreak eta
antzeko landareak bilduz egiten den multzoa.



Sega / kodaina: laboreak eta belarra hondohondotik ebakitzeko lanabesa, bi eskutoki
dituen kirten luze eta zuzen batez eta honek
muturrean duen burdinazko xafla luze eta okertu
batez osatua. Guadaña.



TWIF: Nazioarteko Sokatira Federazioa.
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UZEI. Kirolkidea hiztegia.
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