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Nik Eskola Kirola

EGIN EZAZU MULTIKIR0LA!
Eskola Kirolaren 2011/12 kanpainaren barruko egitarau honek hau eskeini nahi die haurrei:

1  Kirol batean baino gehiagotan 

parte hartzen hasteko aukera, 

Lehen Hezkuntza bukatzen 

dutenerako beraien gaitasunei 

eta/edo interesei hobeto egokitzen 

zaien kirola aukera dezaten.

2   Norbanakoaren eguneroko 

bizitzarako eta kirol jarduerarako 

oso onuragarria izango den eta 

aisialdi edota mantenimendu edo 

errendimendura orientatutako 

mugimenezko, adierazpenezko 

eta sormenezko oinarria lortzea.

3  Etorkizunean eta bizitzan zehar, 

pertsona heldu gisa bere 

interesekin eta aukerekin bat 

datorren jarduera aukeratu ahal 

izatea

¡HAZ MULTIDEP0RTE!
Este programa incluido en la campaña 2011/12 de Deporte Escolar intenta ofrecer al niño o la niña:

1   La posibilidad de iniciarse en 

varios deportes con la finalidad 

de que pueda escoger al acabar 

la Educación Primaria, el que más 

se adecue a sus posibilidades 

y/o intereses.

2   La adquisición de un bagaje 

motriz, expresivo y creativo muy 

beneficioso tanto para la vida 

diaria del individuo como para 

la práctica deportiva, ya sea 

esta encaminada al ocio y/o 

mantenimiento, o bien hacia el 

rendimiento.

3    Que en el futuro y a lo largo de 

su vida, pueda elegir la práctica 

que esté más de acuerdo a 

sus intereses y posibilidades 

personales como persona adulta.
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Nik Eskola Kirola

EGIN EZAZU MULT IKIR0LA!
Eskola Kirolaren 2011/12 kanpainaren barruko egitarau honek hau eskeini nahi die haurrei:

1   Kirol batean baino gehiagotan 

parte hartzen hasteko aukera, 

Lehen Hezkuntza bukatzen 

dutenerako beraien gaitasunei 

eta/edo interesei hobeto egokitzen 

zaien kirola aukera dezaten.

2    Norbanakoaren eguneroko 

bizitzarako eta kirol jarduerarako 

oso onuragarria izango den eta 

aisialdi edota mantenimendu edo 

errendimendura orientatutako 

mugimenezko, adierazpenezko 

eta sormenezko oinarria lortzea.

3   Etorkizunean eta bizitzan zehar, 

per tsona heldu g isa bere 

interesekin eta aukerekin bat 

datorren jarduera aukeratu ahal 

izatea

¡HAZ MULT IDEP0RTE!
Este programa incluido en la campaña 2011/12 de Deporte Escolar intenta ofrecer al niño o la niña:

1    La posibilidad de iniciarse en 

varios deportes con la finalidad 

de que pueda escoger al acabar 

la Educación Primaria, el que más 

se adecue a sus posibilidades 

y/o intereses.

2    La adquisición de un bagaje 

motriz, expresivo y creativo muy 

beneficioso tanto para la vida 

diaria del individuo como para 

la práctica deportiva, ya sea 

esta encaminada al ocio y/o 

mantenimiento, o bien hacia el 

rendimiento.

3     Que en el futuro y a lo largo de 

su vida, pueda elegir la práctica 

que esté más de acuerdo a 

sus intereses y posibilidades 

personales como persona adulta.
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URPEKO 
JARDUERAK

HASTAPEN JARDUERAK    URPEKARITZA

1   IKASTAROEN DATAK
•  Iraupena egunean bi/hiru ordukoa izango da eta urritik ekainera arteko larunbatetan burutuko da.

•  Ikastetxeak astelehenetik ostiralera egin nahi izanez gero, banaka aztertuko litzateke ikastaroaren 
egitaraua moldatzeko.

2   IKASTAROEN EGITARAUA
•  Jardueraren aurkezpena.

•  Urpekaritzako materialari buruzko azalpena: betaurrekoak, tutua eta aletak.

•  Urpekaritzari gainbegiratua ematea.

•  Aire konprimituko ekipamenduaren erabilerari buruzko azalpena. Segurtasun arauak.

•  Materiala lehen aldiz uretan erabiltzea.

•  Aire konprimituko ekipamenduekin murgiltzea, uneoro irakasleak lagundurik.

•  Diplomak eta agurra.

3   PARTE HARTZEA
•  1997/98/99/2000 urteetan jaiotako ikasleek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA/KUOTA
•  Interesatuta dauden ikastetxeek eskabide-orria zuzen bete ondoren (bakarra talde bakoitzeko) Eskola 

Kiroleko bulego nagusiari igorri beharko diote.

•  Lehentasuna izena lehenengo eman dezatenek izango dute.

5   OHARRAK
•  Irakasleak eta materiala Bizkaiko Lurraldeko Urpekaritza Jardueren Federakundearen kontu geratuko 

da.

•  Taldeak gutxienez 10 eta gehienez 20 ikaslek osatuak egongo dira.

•  Jarduera honetan parte hartu ahal izateko igerian jakitea ezinbesteko baldintza da. 

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165
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XAKE

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
•  Ikastaroak abendutik ekainera bitartean egingo dira eta Xake Begiraleen Bizkaiko Elkarteak gainbe-

giratuko ditu.

•  Ordutegia Ikastetxeak eta Bizkaiko Xake Federazioak zehaztuko dute euren artean.

2   PARTAIDETZA
•  1995/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

3   IZEN EMATEA / KUOTA
•  Interesatuta dauden erakundeek Eskola Kiroleko bulego nagusiari eskatu behar diote.
•  Hastapen ikastaroak 8 orduko bi ikastaro izango dira eta kostua 240 eurokoa izango da; interesatuta 

egon dadin ikastetxeak kopuru horretatik 48 euro bakarrik ordainduko ditu.

•  Hastapen ikastaro hauek eskatuko duen Ikastetxeak, eskolarteko xake lehiaketetan parte hartu be-
harko du 2012-13 denboraldian.

•  Eskabide orriak hemen aurkeztuko dira:
Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

•  Ordainketa hemen egingo da:
BBK erakundea, 2095 bulegoa, 0113- k.d. 19 Kontu zk.: 38-3060213-1
Bizkaiko Xake Federazioa.

4   OHARRAK
•  Materiala federazioak utziko die.
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TXIRRINDULARITZA

HASTAPEN JARDUERAK

1   DATAK
•  Hastapen jarduerak 2012ko urritik 2013ko martxora bitartean egingo dira eta Federazioko teknikariek 

emango dituzte, Bizkaiko ziklismo taldeen laguntzarekin.
• Hastapen jardueren bakoitzeko iraupena 4 ordutakoa izango da, 2 egunetan banatuta

2   JARDUEREN PROGRAMA
• Materiala ezagutzea
• Txirrindularitza-teknikaren oinarriak ikastea.
• Gymkanak egitea.
• Bizikletaren mekanika ikastea

3   PARTAIDETZA
• 1999/00/01/02/03 eta 2004an jaiotako gazteek parte har dezakete.

4   IZEN-EMATEA / KUOTA
• Izen-ematea taldeka egin ahal izango da, kopuru mugatu barik edo banaka. 
• Izena emateko orria Eskola Kiroleko bulego nagusian aurkeztuko dira.

5   OHARRAK
• Ikastaroetan parte hartzeko ezinbestekoa da bizikletan ibiltzen jakitea. 
•  Jardueren tokiak Bizkaiko eskualdeetan aukeratuko dira: Enkarterri, Arratia, Durangaldea, Alto Nervión, 

Bilbao, Lea-Artibai, Busturialdea, Ezkerraldea, Margen Derecha y  Txorierri.

6   INFORMAZIOA
• Argibide gehiago nahi izanez gero, jo helbide honetara:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
Martín Barua Picaza, 27 48003 BILBO
Tel.: 944.410.900.
Faxa: 944.418.165.
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AIRE KIROLAK 

JOSTETA JARDUERAK    AEROMODELISMOA / KOMETAK

1   IKASTAROETARAKO EGUNAK
•  Ikastaroak irailetik ekainera bitartean egingo dituzte, eta Aireko Kirolen Bizkaiko Federazioaren bitartez 

emango dituzte.

•  Ikastaro bakoitzak 3 bat ordu iraungo du talde bakoitzeko, eta ikastarorako ordutegia ikastetxeak eta 
ikastaroa emango duen erakundeak adostuko dute.

2   IKASTAROEN EGITASMOA
•  Kometa-tailerra, indoor: Kometa bat egingo dute leku itxi batean hegaz egin dezan; horretarako, 

beira-zuntzezko bi hagatxo txiki, plastiko bat eta hari batzuk erabiliko dituzte; beren kometa egin eta 
apainduko dute.  

•  Hastapenak aeromodelismoan: aeromodelismoari buruzko aurkezpen bat ikusiko dute eta, ondoren, 
gaiari buruzko solasaldi bat izango dute. Hegazkin txiki bat egingo dute baltsa zurez; ondoren, hegaz 
jarriko dute.  Irrati-kontroleko modelo bat jarriko dute hegaz.

•  Aire zabaleko kometa-tailerra: kometa bat egingo dute, eta hegaz egiteko teknika eta haize-leihoaren 
kontrol-sistemak ikasiko dituzte, bai eta kometa handi eta parapenteetako aplikazioak ere.

3   PARTE HARTZEA
Honako urte hauetan jaiotako ikasleek parte hartu ahalko dute:

- Kometa-tailerra, indoor: 2001/2002/03/04
- Hastapenak aeromodelismoan eta/edo aire zabaleko kometa-tailerra 1995/1996/97/98/99/2000

4   IZENA EMATEA / KUOTA
•  Kuota 9 euro izango da.

•  Aireko Kirolen Bizkaiko Federazioan emango da izena. Horretarako bi aukera daude: faxa bidalt-
zea 944.394988 zenbakira, edo posta elektronikoz bidaltzea mezua: aerosvizcainos@yahoo.es
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NEGUKO KIROLAK

JOSTETA JARDUERAK    1. ESKI ALPINOA   

Programa honen barruan, abendutik martxora bitartean egun bateko irteerak eta asteburuko irteerak egingo 
dira Candanchuko eski-estaziora. 

A EGUN BATEKO IRTEERAK

1   IRTEERA DATAK
• Irteerak abendutik urtarrilera bitartean egingo dira honako egun hauetan:   

2012.12.22 2012.12.27 2012.12.29
2013.01.02 2013.01.12 2013.01.26

2   IRTEERA  PROGRAMAK
•  05:00etan irteera (Termibus): bidaia autobusez egingo da.
•  Eski materiala alokatu egingo da: taulak, makilak, botak.
•  2 orduko ikastaroa: tituludun irakasleak emango du.
•  Gainerako orduetan praktikaldia.

3   PARTAIDETZA
•  2004-03-02-01-00-99-98 eta 1997 urteetan jaiotako guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA / KUOTA
•  Izen ematea taldeka edo banaka egin daiteke, taldeek gehienez 10 partaide izango dituztelarik, 

2012ko azaroaren 21etik.

•  Izena emateko kuota 60 eurokoa (53 € materiala edukiz gero) izango da pertsona bakoitzeko. 
Ordainketa helbide honetan egingo da:
Bizkaiko Neguko Kirolen Federazioa
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tel.: 94.441.10.63 Faxa: 94.441.99.61
info@fvdi.org - 48003 Bilbo
Lehentasuna izena ematen den hurrenkeraren araberakoa izango da.

5   OHARRAK
•  Izena emateko kuotaren barruan hauek sartzen dira:

- Garraioa.
- Janaria. 
- Pistetara sartzeko txartela.
- Tituludun irakasleek emandako 2 orduko ikastaroa.
- Pistetarako istripu-asegurua.
- Monitoreak.
- Eski-materialaren alokairua.
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Interesdunek gehienez hiru irtenalditara joan daitezke.
Lehentasuna izena ematen den hurrenkeraren araberakoa izango da.
Parte hartzaileek honako hauek eraman beharko dituzte:
Arropa egokia, betaurrekoak, eskularruak.

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiago nahi izanez gero, hona jo:

Bizkaiko Neguko Kirolen Federazioa.
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tel.:94.441.10.63 Faxa 94.:441.99.61
48003 Bilbo
Web orria: www.fvdi.org
E-mail: info@fvdi.org

B  ASTEBURUKO IRTEERAK

1   IRTEERA  DATAK
Irtenaldiak egun hauetan egingo dira: 

• 2013ko urtarrilaren 11, 12 eta 13, 1997-98-99-2000 urteetan jaiotako ikasleak.
• 2013ko urtarrilaren 18, 19 eta 20, 2000-01-02-03-2004 urteetan jaiotako ikasleak.
• 2013ko urtarrilaren 25, 26 eta 27, 1997-98-99-2000 urteetan jaiotako ikasleak.
• 2013ko otsailaren 1, 2 eta 3, 2000-01-02-03-2004 urteetan jaiotako ikasleak.
• 2013ko otsailaren 8, 9 eta 10, 1997-98-99-2000 urteetan jaiotako ikasleak
• 2013ko otsailaren 15, 16 eta 17, 2000-01-02-03-2004 urteetan jaiotako ikasleak.
• 2013ko otsailaren 22, 23 eta 24, 1997-98-99-2000 urteetan jaiotako ikasleak
• 2013ko martxoaren 1, 2 eta 3,  2000-01-02-03-2004 urteetan jaiotako ikasleak.
• 2013ko martxoaren 8, 9 eta 10,  1997-98-99-2000 urteetan jaiotako ikasleak.

Ostiraletan arratsaldeko 19etan irtengo da, Gurtubai kaleko 1.an dagoen Termibus-Bilboko Autobusen 
Terminaletik.

2   IRTEERA  PROGRAMAK
• Ostiral arratsaldean irteera (Termibus); bidaia autobusez egingo da.
• Larunbatean eski-materiala alokatuko da: taulak, makilak, botak.
• Larunbat eta igandean 2 orduko ikastaroa, tituludun irakasleek emanda.
• Gainerako orduetan praktikaldia.
• Igandean, 17:00etan, Bilbora itzuliko da, eta gutxi gorabehera 21:15etan iritsiko da Termibusera.

3   PARTAIDETZA
• 1997-98-99-00-01-02-03-2004 urteetan jaiotako ikasle guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA / KUOTA
• Aurreinskripzioa ikastetxeka edo banaka egin daiteke, 2012ko azaroaren 12tik abenduaren 5era.
• Irteera bakar batera joan ahal izango da.
• Plazak zozketaren bitartez emango dira.
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•  Izena emateko kuota 136 eurokoa (122 € materiala edukitzen bada) izango da pertsona bakoitzeko. 
Ordainketa hemen egingo da:
Bizkaiko Neguko Kirolen Federazioa.
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tel.: 94.441.10.63 Faxa: 94.441.99.61
info@fvdi.org - 48003 Bilbo

5   OHARRAK
• Izena emateko kuotaren barruan hauek sartzen dira:

- Garraioa.
- Tituludun irakasleek emandako 2 orduko ikastaroa.
- Eskiatzeko materiala (oholak, bastoiak eta botak)
- Forfaita 2 egunetan (pistetara sartzeko txartela) 
- Ostiral eta larunbateko ostatua
- Larunbatean: gosaria, bazkaria pistetan, afaria.
- Igandean: gosaria eta bazkaria pistetan.
- Pistetarako istripu-asegurua
- Monitoreak

• Parte hartzaileek honako hau eraman beharko dute:
- Arropa egokia, betaurrekoak, eskularruak.

6   INFORMAZIOA
• Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Bizkaiko Neguko Kirolen Federazioa.
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
48003 Bilbo
Tfno.: 94.441.10.63 - Faxa: 94.441.99.61
Web orria: www.fvdi.org
E-mail: info@fvdi.org

 

                                  2. IZOTZ GAINEKO PATINAJEA

Programa honen barruan, egun bateko irteerak egingo dira Gasteizko izotz-pistara, 2013ko otsailetik maiat-
zera bitartean.

1   IRTEERA DATAK
• Ikastaroak egun hauetan egingo dira:

2013.02.03 2013.02.10 2013.02.17 2013.02.24 2013.03.03 2013.03.10

2013.03.17 2013.03.24 2013.04.14 2013.04.21 2013.04.28 2013.05.05

6
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2   IRTEERA  PROGRAMAK
• 09:00etan irteera (Termibus); bidaia     autobusez egingo da.
• Patinak alokatuko dira.
• Ordubeteko ikastaroa, tituludun irakasleek emanda.
• Gainerako orduetan praktikaldia.
• 13:00etan berriro Bilbora. Gutxi gora behera 14:00etan Termibusera helduko da.

3   PARTAIDETZA
• 2005-2004-03-02-01-00-99-98 eta 1997. urteetan jaiotako ikasle guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA / KUOTA
•  Izen ematea taldeka edo banaka egin daiteke, 2012ko abenduaren 17tik aurrera (gehienez 10 plaza 

irteera bakoitzeko).

•  Izena emateko kuota 13,00 eurokoa izango da pertsona bakoitzeko. Ordainketa hemen egingo da:
Bizkaiko Neguko Kirolen Federazioa
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tel.: 94.441.10.63 Faxa: 94.441.99.61
info@fvdi.org - 48003 Bilbo

5   OHARRAK
• Izena emateko kuotaren barruan hauek sartzen dira:

- Garraioa.
- Patinak alokatzea.
-  Kaskoa 8 urtetik 12 urtera bitartean, derrigorrezkoa eta doan; 13 urtetik 16ra aukerakoa eta 

doan.
- Ordubeteko ikastaroa.
- Monitorean.

• Interesatuak gehienez hiru irtenalditara joan daitezke. 
• Lehentasuna izena lehenengo eman dezatenek izango dute.
•  Parte hartzaileek honako hauek eraman beharko dituzte: Arropa egokia, eskularruak.

6   INFORMAZIOA
• Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Bizkaiko Neguko Kirolen Federazioa.
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tel.: 94.441.10.63 Faxa: 94.441.99.61
48003 Bilbo
Web orria: www.fvdi.org
E-mail: info@fvdi.org
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ESGRIMA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
• Ikastaroak 2012ko urritik 2013ko ekainera bitartean egingo dira.
• Ordutegia ikastetxeak eta Bizkaiko Esgrima Federazioak zehaztuko dute, elkarrekin batera.

2   IKASTAROETAKO PROGRAMA
• Esgrima modernoaren ekipamendua ezagutzea
• Aurkariari agurra eta esgrima-babesa
• Eskuaren eta kokapenen oinarrizko teknika.
• Mugimenduak eta itzurpenak, mugimen-suspertzerako ikasketa-jolasak
• Erasotzeko eta defentsarako jarduerei buruzko oinarrizko ezagutza, estrategiak eta autokontrola
• Eraso gidatuak floretearekin

3   PARTAIDETZA
• 1995/96/97/98/99/00/01/02/03/04 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA/KUOTA
• Izenematea banaka eta taldeka egin daiteke, taldeek 15 partaide izango dituzte gehienez.
• Hastapen-ikastaroak 8 ordukoak izango dira eta taldeka egingo dira, 15 eskola-umerekin gehienez.
•  Ikastaroaren kostu osoa 30 eurokoa izango da (15 eskola-ume eta esgrimarako material bereziaren 

lagapena barne).

5   OHARRAK
•  Hastapen-esgrimaren ekipamendua (babes-mozorroa, floreteak, jakatxo elektrikoa) Bizkaiko 

Federazioak utziko du, baita esgrima modernoan ukituak erregistratzeko erabiltzen den adierazgailua 
ere.

• Parte hartuko duten eskola-umeek txandala, kirol-oinetakoak eta eskularru bat (ume eskuintia edo 
ezkertia den kontuan hartuta) eraman beharko dute.

6   INFORMAZIOA
• Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea,  27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165
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GOLFA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
•  Ikastaroak, Bizkaiko Golf Federazioko begiraleek emango dituzte Bizkaiko golf-klub ezberdinetan.
•  Ikastaroen iraupena 12 ordutakoa izango da, 6 saiotan banatuta, bi ordu egun bakoitzean.
•  Ikastaroak asteburuetan izango dira, ikasturtean zehar.

2   IKASTAROETAKO PROGRAMA
•  Golfari buruzko oinarrizko kontzeptuak: jokoa, oinarrizko arauak, heldukera, jaurtiketa.
•  Joko luzea: kokatzeko ordena, makilaren gorpu eta aurpegiaren kokaera, BackSwing, kolpea, 

DownSwing (oreka), makila ezberdinen erabilera.
•  Joko laburra:  kokatzeko ordena, makilaren gorpu eta aurpegiaren kokaera “putter”ean, mugimen-

duaren kontrola, hurbiltze-teknikak eta bunker-teknikak. 
•  Ibilbideko bat ikusi, zelaiko alde ezberdinak azalduz.

3   PARTAIDETZA
•  1999/00/01/02/03/2004 urteetan jaiotako haur guztiek har dezakete parte.

4   IZEN EMATEA/KUOTA
•  Izenematea banaka eta taldeka egin daiteke (faxez edo telefonoz). Taldeek 10 partaide izango dituzte 

gehienez.
•  Izena emateko orriak helbide honetan aurkeztuko dira:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

•  Izena ematearen kuota pertsona bakoitzeko 18 eurokoa izango da eta ordainketa Bizkaiko Golf 
Federazioan edo bankuaren bitartez egin beharko da.

5   OHARRAK
•  Eguraldia edo ezinbesteko kasuren bat dela medio bisitak beste egun baterako utzi ahal izango dira.
•  Ikastaroren bat bertan behera utzi behar bada, ordaindutako kuoten zenbatekoa itzuli egingo da.

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165
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HIPIKA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
•  Ikastaroak urritik ekainera bitartean izango dira, eta Bizkaiko Hipika Federazioaren bitartez emango 

dira.

•  Talde bakoitzeko 10 orduko iraupena izango dute eta orduak Ikastegiak eta ikastaroa emango duen 
Erakundeak zehaztuko dituzte.

2   IKASTAROEN EGITARAUA
• Zaldiari buruzko ezagutza morfologikoa.

• Zaldiaren garbiketa eta mantenua.

• Zaldiaren gaineko oreka.

• Zaldian ibiltzea: pausuka, trostan eta lauazkaren hastapena.

3   PARTAIDETZA
• 1995/96/97/98/99/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako ikasleek parte hartu ahal izango dute.

4   IZENEMATEA / KUOTA
•  Izenematea taldeka egin daiteke. Erakundeek izango dira doakienen adinaren eta mailaren arabera 

talde bakoitzeko parte hartzaileen kopurua zehaztuko dutenak.
•  Izenemateak hemen egingo dira:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

•  Izenematearen kuota pertsona bakoitzeko 50 eurokoa izango da eta Federazioan ordaindu behar 
izango da izenematea egiterakoan.

5   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero:

www.fbizkainahipika.net
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HOCKEYA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK 
•  Ikastaroak 2012ko azarotik 2013ko ekainera egingo dira.
•  Hockeyan hasteko ikastaroek 4 hilabete irauten dute.

2   IKASTAROEN PROGRAMA
•  Programaren barruan hauek sartzen dira:

- Materiala ezagutzea.
- Berotzeko ariketa orokorrak.
- Teknika indibiduala: pase egiteko, jasotzeko, iskin egiteko eta jaurtitzeko mugimendu teknikoak.
- Mugimendu taktikoak, banaka eta taldean.
- Partidaren taktika
- Taldeko lana indartzeko jolasak.
- Entrenamendu espezifikoak.
- Lagunarteko partidak.

3   PARTAIDETZA
•  1996/97/98/99/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA
•  Izena emateko interesa duten erakundeek jo behar dute

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

5   OHARRAK
•  Ikastaroak ikastetxeetan bertan emango dira, eskola-orduetan eta eskola-orduetatik kanpo, ikaste-

txearen arabera.

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, jo helbide honetara:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

Bizkaiko Hockey Federazioa
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tf. eta faxa: 94 464 18 84
48003 Bilbo
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BURRUKA

6

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
•  Ikastaroak, Bizkaiko Borroka Federazioko begiraleek emango dituzte zenbait polikiroldegitan zein 

eskoletan.
•  Ikastaroen iraupena 3 ordutakoa izango da, larunbatetan edo igandeetan goizez edo arratsaldez.
•  Ikastaroak emango direneko egunak hauek izango dira:

2012ko urritik 2013ko maiatzera.

2   IKASTAROETAKO PROGRAMA
•  Borrokatzeko toki eta materiala egokia ezagutzea.
•  Jolas eta ariketen bidez gorputz-beroketa egitea.
•  Borrokatzeko gorputz-jarrera ezberdinak ikastea.
•  Zutik borrokatzeko oinarrizko eraso- eta defensa-teknikak ikastea.
•  Lurrean borrokatzeko oinarrizko eraso eta defensa-teknikak ikastea.
•  Ikasleen artean borrokalditxoak egitea.

3   PARTAIDETZA
• 1995/96/97/98/99/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA/KUOTA
•  Izenematea banaka zein taldeka egin daiteke (faxez edo telefonoz). Taldeek 10-15 partaide izango 

dituzte gehienez.
•  Izena emateko orriak helbide honetan aurkeztuko dira:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

•  Izena ematearen kuota pertsona bakoitzeko 10 eurokoa izango da eta ordainketa Bizkaiko Borroka 
Federazioaren aurrekontuan egin beharko da.

5   OHARRAK
•  Ekintzarako praka motza, kamiseta eta zapatilak motxilan ekarri.
•  Norbere higienerako dutxa hartzeko beharrezko gauzak ekarri.

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, jo helbide honetara:

Bizkaiko Borroka Federazioa
Roberto Hojas Euba
Tfno: 655446238
roberlucha@hotmail.com
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MENDIA

IZEN-EMATEAK ETA KATEGORIAK

MENDIA EGITARAUAN IZENA ETA ALTA EMATEA
Mendia jarduera 3 jardueratan dago banatuta: josteta jarduerak, hastapen jarduerak eta lehiaketa jarduerak. 

Mendia egitarauan izena emateko eskabide egokia bete eta Eskola Kirolan aurkeztu behar da: Kirolaren 
Etxea, Martin Barua Picaza kalea, 27, Bilbo. 

Hurrengo jardueretarako eman daiteke izena: 

 - Jostetak jarduerak eta hastapen jarduerak 

 - Lehiaketa-jarduerak. 

 - Jarduera biak.

Izen-ematea egin ondoren, oinarrizko fitxa bidali behar da mendieskolakirola@yahoo.es  helbidera, 2012/2013 
ikasturterako mendiko egitarauetako bakoitzeko parte-hartzaileen zerrendarekin batera, hurrengo eremuak 
beteta: 

 - Parte-hartzailearen izen-deiturak. 

 - Ikastetxearen edo erakundearen izena. 

 - Jaioteguna. 

 - Bizilekua. 

Benjamin, kimu eta haurren kategorietan bost kirolari bakoitzeko laguntzaile-arduradun batek ere eman 
behar du izena. 

Kadete eta gazteen kategorietan zortzi kirolari bakoitzeko laguntzaile-arduradun batek eman behar du 
izena.  

JARDUERA BAKOITZERAKO IZEN-EMATEA 
Ikasturtean zehar honela egin daiteke jarduera ezberdinetarako izen-ematea: 

• Parte-hartzeko oinarrizko fitxa betetzea: 

- Parte-hartzailearen izen-deiturak.  

- Ikastetxearen edo erakundearen izena.  

- Jaioteguna. 

- Bizilekua.

•  Bidali fitxa hori parte-hartzaile bakoitzaren datuekin batera helbide elektroniko honetara: men-
dieskolakirola@yahoo.es jarduera bakoitzaren aurreko asteazkena baino lehen. Tramite horretan 
parte-hartzaileen kopuru osoa (kirolariak + laguntzaileak) eta biltzeko tokia jakinaraziko dira.
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•  Izen-ematearekin batera jarduera bakoitzerako sarrera egingo da kontu korronte honetan: 

Caja Laboral Popular 3035 0246  40 2460008709. Ordainketaren frogagiria helbide berera bidaliko da 
mezu elektronikoaren bidez edo faxez 944 443 562 zenbakira. 

•  Ondoren jardueraren arduradunak jarduera bakoitzari buruzko informazioa bidaliko du berriro jardueraren 
aurreko osteguna baino lehen, bide berbera erabilita. 

•  Mendiko eskola Kirolaren telefono zenbakia: 647619986, jendaurreko ordutegia: asteazkenetan, 10:00eta-
tik 19:45era eta ostegunetan 10:00etatik 14.00etara.

Izena emateko azken eguna. jarduera bakoitzaren aurreko asteazkeneko 19:45ak. Epe hori amai-
tutakoan izen-emateko epea itxita egongo da. 

Jarduera egin eta gero, eta hurrengo asteazkena baino lehen, erakunde bakoitzak jardueran parte hartu 
duten parte-hartzaileen behin betiko zerrenda bidali beharko du posta helbide elektroniko berberera. 

KATEGORIAK
Mendiko eskola kirolako kategoriak 2012/2013 ikasturterako:

- Umetxoak: 2003/2004
- Kimuak: 2001/2002       UMEAK
- Haurrak: 1999/2000

- Kadeteak: 1997/1998         NAGUSIAK
- Gazteak: 1995/1996 

1999an jaiotako haurrek goragoko kategoriako jardueretan parte hartzeko eskaria egin dezakete, nahi iza-
nez gero, banaka zein taldeka, beti ere aitaren/amaren baimen egokia edukiz gero.

JOSTETA JARDUERAK

  MENDIKO IRTEERAK

Mendi-irteerak gure lurraldeko zenbait menditara egingo diren egun 1eko txangoak dira, gure geografia, 
ingurumena eta kultura ezagutzeko. Jarduera hau kategoriatan eta parte-hartzeko eskualdetan dago bana-
tuta:

- OHARRA: MENDIKO ARGAZKI-LEHIAKETA

2012-2013 jarduera-egutegiaren barruan mendiko bigarren argazki-lehiaketa egingo dugu. 

Oinarriak: 

- Kategoriak: Kategoria bi egongo dira: umeak eta nagusiak. 

-  Gaia: Gai nagusia eta bakarra mendia eta mendiarekin lotutako guztia (paisaia, erretratua, talde-.
argazkia, xehetasunak, ekintza...) izango da. Ikasturtean eta Mendiko Eskola Kirolak proposatutako 
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asteburuetako irteeretan ateratako argazkiak izan beharko dira artean. Kanpoan geratuko dira ego-
naldietan zein tailerretan ateratako argazki guztiak. 

-  Aurkezteko era: Partaide bakoitzak gehienez hiru argazki aurkez ditzake, paper formatuan (gehiene-
ko neurriak: 13x18 cm) Gainera argazkiak CD batean grabatuko dira, JPG formatuan eta gutun-azal 
itxi batean emango zaizkio apirileko azken irteerako arduradunari. Gutun-azalaren barruan honako 
hauek jarriko dira: parte-hartzailearen datuak (izen-deiturak, zein kategoriatakoa den, adina, ikas-
tetxea, harremanetarako telefono zenbakia), argazkien zerrenda (bakoitzari zenbaki eta izena bana 
jarrita), argazkiak non hartu diren eta harremanetarako telefonoa.

-  Sari-banaketa: Finalisten Jaiaren barruan, maiatzaren 15ean, epaimahaiaren erabakia eta sarien 
banaketa egingo da.

-  Sariak: kategoria bakoitzeko lehen hiru egilerik onenak sarituko dira. Ikasturtean zehar zehaztuko 
dira sariak.  

Parte-hartzeko eskualde edo aldeak:
- 1. aldea: Bilbo eta Enkartazioak. 
- 2. aldea: Ezkerraldea eta Meatzaldea. 
- 3. aldea: Uribe Kosta. 
- 4. aldea: Urdaibai, Durangaldea eta Lea -Artibai. 
- 5. aldea: Ibaizabal, Urduña eta Arratia. 

 MATERIALA

Parte-hartzaile bakoitzak honako material hau eraman behar du: 

- Motxila bana, bakoitzak irteera daraman materiala garraiatzeko modukoa. 

-  Mendiko edo trekking motako botak (ez da gomendatzen kiroleko zapatilak eramatea, ez dute orka-
tila ondo eusten eta) 

- Txanoa eta eguzkitako betaurrekoak. 

- Eguzkitako krema eta ezpain-babesa. 

- Bero mantentzeko arropak eta zira. 

- Polainak (euria bada). 

- Kantinplora (“errefreskoen” litro eta erdiko plastikozko botila bat nahikoa da). 

- Hamaiketakoa. 

Autobuserako nahitaezko materiala:
- Plastikozko poltsa bat (arropak eta oinetakoak gordetzeko).  
- Autobuserako oinetako arinak
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 UMEENTZAKO IRTEEREN EGUTEGIA:

Gutxi gorabehera 4 orduko eta 400 m eta 600 m arteko desnibel positiboa duen ibilbideko txangoa izango 
da. 
Hauxe da irteeren egutegia: 

EGUNA ALDEAK IRTEERA

2012.10.07 1 2 3 4 5 OTOIO 399 m. (Lekeitio)

2012.10.21 1 

MANDOIA 637 m. (Igorre)
2012.10.28 2 

2012.11.11 3 -5 

2012.11.18 4 

2012.11.25 1 

SERANTES 451 m. (Zierbena)
2012.12.02 2 

2012.12.16 3- 5 

2013.01.13 4 

2013.01.20 1 

SAN PEDRO DE ATXARRE 312 m. (Urdaibai)
2013.01.27 2 

2013.02.03 3 -5 

2013.02.24 4 

2013.03.03 1 

GOIKOGANE 702 m. (Arrankudiaga)
2013.03.10 2 

2013.03.17 3- 5 

2013.04.14 4 

2013.04.21 1 

OKETA 1031 m. (Ubidea)
2013.04.28 2 

2013.05.05 3 -5 

2013.05.12 4 

2013.05.26 1 2 3 4 5 FINALISTEN JAIA

Izena emateko kuota:
Umetxoak, kimuak eta haurrak kategorietarako kuota: 2,50€ parte-hartzaile (arduraduna barne) eta irteera 
bakoitzeko  

Izena emateko eguna:
Irteera bakoitzerako izen-emateko eguna: irteeraren aurreko astelehenetik asteazkenera. Izena emateko 
azken eguna: irteeraren aurreko asteazkena, 19:45ak. Biltzeko eta gelditzeko ordutegiak irteera bakoitzaren 
aurreko ostegunean bidaliko dira. 
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 NAGUSIENTZAKO IRTEEREN EGUTEGIA

EGUNA ALDEAK IRTEERA

2012.10.07 guztiak OTOIO 399 m. (Lekeitio)

2012.10.28 guztiak UDALATX 1117 m. (Elorrio)

2012.11.18 guztiak MUGARRA 964M.-LEUNGANE 1009M. (Mañaria)

2012.12.15 guztiak ILUNTZAR 727 m. (Travesía Lekeitio-Aulestia)

2013.01.20 guztiak TOLOÑO 1271 m. (La Bastida)

2013.03.10 guztiak RANERO 729 m. (Gibaja)

2013.04.28 guztiak ALLUITZ 1034 m.-ATXIKI 791 m. (Atxarte)

2013.05.26 guztiak FINALISTEN JAIA 

Izena emateko kuota:
Haurrak, kadeteak eta gazteak (nagusiak) kategorientzako kuota: 3,00€ parte-hartzatzaile (arduraduna bar-
ne) eta irteera bakoitzeko  

Izena emateko eguna:
Irteera bakoitzerako izen-emateko eguna: irteeraren aurreko astelehenetik asteazkenera. 
Izena emateko azken eguna: irteeraren aurreko asteazkena, 19:45ak. Biltzeko eta gelditzeko ordutegiak 
irteera bakoitzaren aurreko ostegunean bidaliko dira. 
(Oharra: Haurren kategoriakoek kategoria batean zein bestean parte-hartzea aukera dezakete.

 EGOKITUTAKO MENDIA

Mendiko Eskola Kirolaren 2012/2013 proiektuak trebatu eta eskaintzeko gai garen guztia eman nahi du eta 
beste ezerk baino gehiago aberastuko gaituen jarduera bat, aurrerantzean “Egokitutako mendia” deituko 
dioguna. 

Hurrengo ikasturtean ezintasunen bat edo elbarritasun psikikoren bat duen jendearekin mendi-irteerak egin 
nahi ditugu. Horretarako Eskola Kiroleko irakasle eta gidarien artean badugu era horretako pertsonekin lan 
egiteko beharrezko prestakuntza duen jendea. Haiek dituzten ezagutzek bultzatu gaituzte Kirol Egokituaren 
Federazioarekin gai horren inguruko lana egitera.  

Egunak zehazteko daude, baina beharrizanei egokitutako ibilbidea bilatu beharko dugu. 
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 FINALISTEN FINALA

Halaber, finalisten jaia kategoria guztietako parte-hartzaileekin egingo den jaialdia da, eta honako jarduera 
hauek izango ditugu denon gozamenerako:

 - kategorien araberako ibilbideak.  
- rokodromoa, “slackline”a eta tirolina.  
- tailerrak. 
- sari-banaketa.  
- musika, argazki-lehiaketaren emaitzak eta abar

Materiala:
Parte-hartzaile bakoitzak honako material hau eraman behar du: 

- Motxila bana, bakoitzak irteera daraman materiala garraiatzeko modukoa. 
-  Mendiko edo trekking motako botak (ez da gomendatzen kiroleko zapatilak eramatea, ez dute orka-

tila ondo eusten eta) 
- Txanoa eta eguzkitako betaurrekoak. 
- Eguzkitako krema eta ezpain-babesa. 
- Bero mantentzeko arropak eta zira. 
- Polainak (euria bada). 
- Kantinplora (“errefreskoen” litro eta erdiko plastikozko botila bat nahikoa da). 
- Hamaiketakoa. 

Autobuserako nahitaezko materiala:
- Plastikozko poltsa bat (arropak eta oinetakoak gordetzeko). 
- Autobuserako oinetako arinak

Finalisten jaiaren eguna: 

EGUNA ALDEA IRTEERA

2013.05.26 guztiak FINALISTEN JAIA

Izena emateko kuota:
Guztientzako kuota: 2,50 € 

Izena emateko eguna:
Irteera bakoitzerako izen-emateko eguna: irteeraren aurreko astelehenetik asteazkenera. Izena emateko 
azken eguna: irteeraren aurreko asteazkena, 19:45ak. Biltzeko eta gelditzeko ordutegiak irteera bakoitzaren 
aurreko ostegunean bidaliko dira. 
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HASTAPEN JARDUERAK

 TAILERRAK

Tailerretan, modu monografikoan landuko dira espezializaziorako gai edo jarduera zehatzak. Tailer horiek 
batez ere egitarauan proposatzen diren “egonaldiak” egin nahi dituzten taldeentzat dira interesgarriak, ego-
naldiotan tailerretan eskuratu dituzten ezagutzak eta trebeziak egoera errealean erabili eta hobetu egin ahal 
izango dituzte eta. 

  A) MENDIZALETASUN ETA ORIENTAZIOKO TAILERRA

Mendizaletasun eta orientazioari buruzko tailerrak honako helburu hau du: mendian egiten diren jarduera 
guztiek komun dituzten gaiei buruzko ezagutzak ematea parte-hartzaileei, eta ingurumenarekiko errespetua 
sustatzea. 
•  Norentzat da: kategoria guztientzat 

•  Edukiak:  -  Ingurumena ezagutu eta errespetatzea 
  -   Irteera bat prestatu eta diseinatzea 
   -   Materiala prestatu eta aukeratzea
   -   Orientazioko tailerra: Nabigazioa, kartografia, planoen irakurketa eta iparrorratzaren erabilera 

•  Iraupena: tailerrak lau orduko iraupena du.

•  Tokia: tailerra oraindik zehaztu gabe dagoen egokitutako lekuan izango da.

•  Parte-hartzaileak:  gehienez ere 24 parte-hartzaile taldean: 22 ume eta 2 arduradun, kategoria guztietan. 

•  Kuota: Parte-hartzaile bakoitzeko 6.00 € da ikastaroaren prezioa.

  B) KIROL-ESKALADAKO TAILERRA

Honako hau da kirol-eskaladari buruzko tailerraren helburua: kirol-eskaladari buruzko oinarrizko ezagutzak 
irakastea parte hartzaileei. 

•  Norentzat da: kategoria guztientzat 

•  Edukiak: -  Mugimenduen teknika 
   -  Segurtasuna  
  -  Oinarrizko materiala 
   -  Korapiloak  

•  Materialak: BMF-k utziko du ikastaroa egiteko behar den materiala. 

•  Iraupena: Tailerrak 8 orduko iraupena izango du; asteburu batean egingo da, 4 ordu larunbat goizean eta 
4 ordu igande goizean. Bestetik, badago beste aukera bat, tailerreko edukiak bildu eta egun bakar batean 
egitea: 4 orduko tailerra.  

•  Tokia: Jarduera eskatzen duen ikastetxetik edo erakundearen lokaletik hurbil dagoen instalazio batean 
egingo da (rokodromoa, bulderra edo eskaladako eskola). Erakunde eskatzailearen ardura izango da jar-
duera egiteko lekura joatea. 

•  Parte-hartzaileak:  gehienez ere 14 parte-hartzaile taldean. 

•  Kuota: egun biko ikastarorako prezioa 20 € eta egun bakarrekorako 10 €. 
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  C) NEGUKO TEKNIKAKO TAILERRA

Honako hau da neguko teknikari buruzko tailerraren helburua: neguan eta goi-mailako mendietan ibiltzeko 
oinarrizko ezagutzak irakastea parte hartzaileei.

• Norentzat da: gazteen kategorientzat 

• Edukiak: - Segurtasuneko tailerra 
  -   Progresioko tailerra: elur-erraketak, granpoiak eta pioleta   
  -  Zeharkaldi bat prestatu eta diseinatzea 

• Materialak: Bizkaiko Mendizale Federazioak emango du materiala ahal den neurrian 

• Iraupena: 
-  Egun bateko tailerra: Igandez egitekoa. Irteera igandeko 07:00etan da hasiko da, eta itzulera igan-

deko 18:00an, leku berean. 
-  Egun biko tailerra: Asteburuko iraupena izango du, larunbateko 8:00etan hasi eta igandeko 18:00an 

itzuli.  

•  Tokia: mendiaren eta eguraldiaren arabera aukeratuko da lekua. Joan-etorrietarako autobusa erabiliko 
dugu. 

•  Parte-hartzaileak:  gehienez ere 15 parte-hartzaile taldean: 12 ume eta 3 arduradun, kategoria guztietan. 
Gutxieneko taldea 8 kidekoa izango da, arduradun birekin.

•  Egunak: zehaztuko dira

•  Kuota:  Egun bateko tailerra: 12 €. Egun biko tailerra: 30 €

 EGONALDIAK

Egonaldiak prestakuntza-jarduerak dira: aukera eskaintzen die parte-hartzaileei mendian ibiltzen has dai-
tezen, baina ingurumena errespetatuz eta segurtasunez. Horretarako, tailerrak eta hainbat jarduera egingo 
dira: mendi-ibiliak, eskalada, rappela, arroila-jaitsierak, progresioa glaziarretan…; mendiko aterpetxe eta ba-
beslekuetan egingo da lo.

Jarduera honen barruan kategoria bakoitzari egokitutako zenbait jarduera dago. 

Haur kategoriakoek txikien zein nagusien jarduerak aukeratu ditzakete. 

  UMETXO, KIMU ETA HAURREN KATEGORIAK

Bi eguneko irteera da; mendiko aterpetxe batean egingo dute lo. Parte-hartzaileek aukera izango dute men-
dian ibiltzen hasteko, baina segurtasunez eta ingurumena errespetatuz. Horretarako, tailerrak eta hainbat 
jarduera egingo dira. 

Kategoria hauei dagozkien jarduerak Gorbeiako Parke Naturalean eta Izarraitzeko Parke Naturalean egingo 
dira, maiatzean eta ekainean.

EGONALDIA GORBEIAN/IZARRAITZEN

•  Norentzat da: lehentasuna dute umetxoek eta kimuek. Haurren kategoriakoek ere har dezakete parte. 
•  Edukiak: - Eskalada eta rappeleko tailerra
  - Orientazioko tailerra  
 - Mendiko igoera bat prestatu eta diseinatzea
• Materialak: ikusi honekin batera doan zerrenda
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•  Iraupena: Irteera larunbateko 10:00etan hasiko da, Pagomakurren Gorbeiara joateko eta Aittolan 
Izarraitzera joateko. Itzulera, berriz, igandeko 17.00etan izango da, leku berean. 

•  Tokia: jarduera hau Gorbeia eta Izarraitzeko mendiguneetan egin daiteke. Horretarako Arrabako Angel 
Sopeña eta Erloko Xoxote aterpetxean egingo da lo.  

•  Parte-hartzaileak:  gehienez ere 18 parte-hartzaile taldean: 16 ume eta 2 arduradun, kategoria guztietan. 
Gutxieneko taldea 8 kidekoa izango da, arduradun birekin.

•  Egunak: maiatz eta ekaineko asteburuetan izango dira. Jarduera honetarako egutegi bat egingo da, eta 
aurretik emango da haren berri. 

• Kuota: jardueraren prezioa 30 € da. 
(Oharra: baina, larunbateko bazkaria ez dago sartuta; parte-hartzaile bakoitzak eraman beharko du)

 HAUR, KADETE ETA GAZTEEN KATEGORIAK

Hainbat egunetako irteera da; mendiko aterpetxe-babesleku batean edo batzuetan egingo da lo. Kadeteen 
eta gazteen kategorietako parte-hartzaileek aukera izango dute mendian ibiltzen hasteko, baina segurta-
sunez eta ingurumena errespetatuz. Horretarako, tailerrak eta hainbat jarduera egingo dira. 

Jarduerak lau irteera ezberdinetan banatu dira:

- Kantabriar mendikatea: 4 eguneko irteera, otsailaren hasieran (Aste Zuria)
- Erdiko Mendikatea (Pedriza) 4 eguneko irteera, Pazko-astean. 
- Pirinioak: 7 eguneko irteera, ekain amaieran. 
- Europako Mendiak: 7 eguneko irteera, uztail hasieran.

EGONALDIA PIRINIOETAN, ASTE ZURIAN 

• Norentzat da: haur, kadete eta gazte kategorientzat.
• Edukiak: -  Elurretako progresioko tailerra.
   -  Orientazioko tailerra  
  -  Mendiko igoera batzuk prestatu eta diseinatzea
  -  Alpetar eskiko tailerra.
• Iraupena: irteera lau egunekoa da, joanekoa eta itzultzeko barne.
•  Tokia: Jarduera Alto Campoon egingo da. Mendiaren eta eguraldiaren arabera baieztatuko da jardueraren 

leku zehatza.    
•  Parte-hartzaileak:  gehienez ere 20 parte-hartzaile taldean: 18 ume eta 2 arduradun, kategoria guztietan. 

Gutxieneko taldea 8 kidekoa izango da, arduradun birekin.
•  Egunak: jarduera otsailaren hasieran egingo da, oporretako Aste Zuria deritzonaren barruan, mendiaren 

baldintzen arabera aldaketak egon daitezke.  
• Kuota: jardueraren prezioa 140 € da. 

(Oharra: prezioaren barruan ez dago sartuta lehen eguneko bazkaria).

EGONALDIA ERDIKO MENDIKATEAN (PEDRIZA) 

• Norentzat da: haur, kadete eta gazte kategorientzat.

• Edukiak: - Igoera bat edo batzuk prestatu eta egitea

  - Ingurumena ezagutzeko tailerra: mendia eta giza gorputzaren egokitzapena
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   - Orientazioko tailerra  
  - Argazki-tailerra
  - Eskaladako tailerra
  - Rappeleko tailerra
• Iraupena: irteera lau egunekoa da, joanekoa eta itzultzeko barne.
• Tokia: Jarduera Erdiko Mendikateko Pedriza mendigunean (Guadarramako Mendikatea) egingo da.
•  Parte-hartzaileak:  gehienez ere 20 parte-hartzaile taldean: 18 ume eta 2 arduradun, kategoria guztietan. 

Gutxieneko taldea 8 kidekoa izango da, arduradun birekin.
•  Egunak: jarduera Pazko-astean egingo da. 
•  Kuota: jardueraren prezioa 100 € da. 

(Oharra: prezioaren barruan ez dago sartuta lehen eguneko bazkaria).

EGONALDIA PIRINIOETAN.

•  Norentzat da: haur, kadete eta gazte kategorientzat.
•  Edukiak: - Igoera edo zeharkaldi bat edo batzuk prestatu eta egitea
  - Ingurumena ezagutzeko tailerra: mendia eta giza gorputzaren egokitzapena
  -  Orientazioko tailerra   
  - Eskaladako tailerra
  - Rappeleko tailerra.
  - Arroila-jaitsierako tailerra
•  Iraupena: irteera 7 egunekoa da, joanekoa eta itzultzeko barne.
•  Tokia: Pirinioetan, Ordesa eta Monte Perdidoko Parke Nazionalean egingo da jarduera hau, Huescan.
•  Parte-hartzaileak:  gehienez ere 20 parte-hartzaile taldean: 18 ume eta 2 arduradun, kategoria guztietan. 

Gutxieneko taldea 8 kidekoa izango da, arduradun birekin.
•  Egunak: ekainaren amaieran egingo da jarduera. Jarduera honetarako egutegi bat egingo da, eta aurretik 

emango da haren berri.   
• Kuota: jardueraren prezioa 140 € da. 

(Oharra: prezioaren barruan ez dago sartuta lehen eguneko bazkaria).

EGONALDIA EUROPAKO MENDIETAN

Jarduera honi buruzko informazioa kurtsoan zehar banatuko da eta parte-hartzaileen mailaren arabera izan-
go da.
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PADEL

6

HASTAPEN JARDUERAK 

1   IKASTAROEN DATAK
• Ikastaroak 2012ko irailetik 2013ko ekainera bitartean egingo dira.

2   IKASTAROEN PROGRAMA
• Heldulekuak
•  Oinarrizko kolpeak (eskuin-kolpea, errebesa, bolea, smash-a, paretan jo ondoren eramatea, sakea 

eta errestoa)
• Lehen ezagupen taktikoak
• Lehiaketaren simulazioa.

3   PARTE HARTZEA
• 1999/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA / KUOTA
•  Banaka edo taldean eman daiteke izena; 2 euro ordaindu beharko dira izena ematen duen eskolaume 

bakoitzeko.
•  Informazioa  zein izen-emateari buruzko argibide guztiak Bizkaiko Padel Federazioan emango dira:

K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
48003Bilbo  
94.443.38.50 
info@bizkaiapadel.com
www.bizkaiapadel.com

PALA

6

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROEN DATAK
• Ikastaroak Bizkaiko Euskal Pilota Federakundeko monitoreek emango dituzte  irailetik ekainera arte.
•  Hastapen ikastaroak 5 orduko iraupena izango du 22 neska-mutil baino gutxiagoko talde bakoitzeko 

eta eskola orduetan burutuko da.
• Egunak eta ordutegiak ikastetxeetan eta Federakundean zehaztuko  dira.
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2   IKASTAROEN EGITARAUA
Ikastaroaren egitaraua honakoa da:
• Materiala ezagutzea eta palaren historiaren berri izatea. Pala motak eta palaren eboluzioa.
• Teknikaren oinarrizko ikasketa.
• Teknika ikasteko jokoak.
• Kolpea emateko prestakuntza eta eskuineko oinarrizko kolpea.
• Kolpea emateko prestakuntza eta ezkerreko oinarrizko kolpea.
• Sakea. Botea eta kolpea.
• Errestoa. Prestakuntza eta kolpea.

3   PARTE HARTZEA
1997/98/99/2000 urteetan jaiotako ikasleek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA/KUOTA
• Erakunde interesatuek Eskola Kiroleko bulego nagusiari eskatu beharko diote.
• Ikastaroak dohainik izango dira
•  Ikastetxeak ikastaroa burutzeko frontoia izan behar du. Hala ez bada, eginbeharreko guztia abian jarri 

beharko du instalazioa eskuratzeko.
•  Hau da Ikastaro hauek emateko baldintza: zentroak interesa izatea paletako eskola-lehiaketan parte 

hartzeko, larruzko modalitatean (mutilak) eta/edo gomazko modalitatean (neskak).   Horretarako, 
neska-mutil talde bat egingo da eskolaz kanpoko orduetan monitore batekin jarduteko.

•  Eskabideak honako helbidean egingo dira:
Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

5   OHARRAK
•  Eskatzen duten zentro guztiei behar den materiala emango zaie eskola-orduetan zein eskolaz kanpoko 

orduetan erabil dezaten, eskola-lehiaketan parte ahal izateko. 

6   INFORMAZIOA
• Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo bulego orduetan:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165
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IRRISTAKETA

HASTAPEN JARDUERAK

  A) IRRISTAKETA

1   IKASTAROEN DATAK
•  Ikastaroak Bizkaiko Irristaketa Federazioko monitoreek emango dituzte, Bizkaiko ikastetxeetan edo 

kirol instalazioetan, data hauen artean: 2012ko urria-2013ko maiatza.
•  Ikastaroak 10 ordukoak izango dira, sortzen diren taldeek dituzten beharren eta/edo iradokizunen 

arabera:
- 4 asteburu; 2 ordu eta erdi egunean.
- 10 orduak 2 larunbatetan 

2   IKASTAROEN PROGRAMA
• Oreka menperatzea.

• Aurreranzko desplazamenduaren oinarrizko hastapenak ikastea.

• Biraketak eta norabide-aldaketak.

• Galgatzeari buruzko oinarrizko hastapenak ikastea.

• Atzeranzko desplazamenduaren oinarrizko hastapenak ikastea.

• Irristaketa motak eta bakoitzean erabiltzen den materiala ezagutzea:
- Irristailuen gaineko hockey-a.
- Gurpil-lerroko irristailuen gaineko hockey-a.
- Patinaje artistikoa.

3   PARTE HARTZEA
•  1997/1998/1999/2000/2001/2002/03 eta 2004 urteetan jaiotako ikasleek parte hartu ahal izango 

dute.

4   IZEN-EMATEA / KUOTA
• Izena eman ahalko da edo taldeka edo banaka (hala e-mailez nola telefonoz).

• Izen-emateak hemen egingo dira:
Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

•  Izen-ematearen kuota 30 eurokoa izango da pertsona bakoitzeko, eta Bizkaiko Irristaketa Federazioan 
bertan edo bankuaren bitartez ordain daiteke.



28

5   OHARRAK 
•  Ikastaroetan parte hartzeko nahitaezkoa da materiala izatea (irristailuak) eta kaskoa eta babesak 

erabiltzea: belaunetakoak, ukondo-babesak…
•  Ikastaroak atzeratu edo beste instalazio batzuetara aldatu ahalko dira, eguraldiak eraginda edo beste 

arrazoi batzuk direla eta.
•  Ikastaroaren bat bertan behera geratuko balitz, ordaindutako kuoten zenbatekoa itzuliko da.
•  Jarduera egingo dela berresteko, 10 pertsonako taldeak osatu behar dira, baina 15ekoak, gehienez 

ere, ikastaroak ondo egin ahal izateko.

6   INFORMAZIOA
•  BIZKAIKO IRRISTAKETA FEDERAZIOA

K/ Martín Barua Picaza kalea,  27
Tfnoa.: 94 441 18 22
e-maila: federacion@ftbp-iblf.org

 B) SKATEBOARD-A

1   IKASTAROEN DATAK
• Ikastaroak Bizkaiko Irristaketa Federazioko monitoreek emango dituzte, Bizkaiko hainbat skatepark-etan.
• 10 orduko ikastaroak izango dira eta asteburuetan emango dira: ordu bi eta erdi egunean.
• Ikastaroak data hauetan emango dira:

- UDAKO IKASTAROAK: 2013ko uztaila-iraila.
- IKASTURTE BARRUKO IKASTAROAK: 2012ko urritik 2013ko ekainera. 

2   IKASTAROEN PROGRAMA
•  Skateboard motak eta bakoitzean erabiltzen den materiala ezagutzea.
•  Bulkatzeko eta irristatzeko oinarrizko teknikak lauan ikastea.
•  Galgatzeari buruzko oinarrizko hastapenak ikastea.
•  Oinarrizko maniobrak lauan ikastea.
•  Oreka menperatzea.
•  “Carving”a eta “ollie”a ikastea.

3   PARTAIDETZA
•  1997/1998/1999/2000/2001/2002/ 2003 eta 2004 urteetan jaiotako ikasleek parte hartu ahal izango 

dute.

4   IZEN EMATEA / KUOTA 
•  Izena eman ahalko da edo taldeka edo banaka (hala e-mailez nola telefonoz). Izena emateko orriak 

hemen aurkeztu behar dira:
Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

•  Izen-ematearen kuota 30 eurokoa izango da pertsona bakoitzeko, eta Bizkaiko Irristaketa Federazioan 
bertan edo bankuaren bitartez ordain daiteke.
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ARRANTZA

6

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
•  Ikastaroak 2012ko urriaren 20an eta 27an (ibai- arrantza) eta 2013ko martxoaren 17an eta 24an (itsas 

arrantza) egingo dira eta Bizkaiko Arrantza Federazioko teknikariek emango dituzte.
•  Ikastaroen iraupena 3 ordutakoa da eta Bilboko itsasadarrean (itsas arrantza) eta Ugao-Miraballesen 

(ibai-arrantza) egingo dira

2   IKASTAROETAKO PROGRAMA
•  Ekipoak ezagutzea.
•  Arrantza-materialak
•  Korapiloak egitea
•  Tresnak
•  Hari nagusiaren azpiko pitak
•  Arrantza modalitateak eta praktikak, flotagailuarekin / botaldi arina
•  Arraina harrapatu eta askatzeko modalitatea

3   PARTE-HARTZEA
•  1995/96/97/98/99/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

5   OHARRAK
•  Ikastaroetan parte hartzeko nahitaezkoa da materiala izatea (skateboard-a) eta kaskoa eta babesak 

erabiltzea.
•  Ikastaroak atzeratu edo Bilboko GURETXOKO skatepark estalira aldatu ahalko dira, eguraldiak 

eraginda edo beste arrazoi batzuk direla eta.
• Ikastaroaren bat bertan behera geratuko balitz, ordaindutako kuoten zenbatekoa itzuliko da.
• Jarduera egingo dela berresteko, 10 pertsonako taldeak osatu behar dira.

6   INFORMAZIOA 
• Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

BIZKAIKO IRRISTAKETA FEDERAZIOA
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa.: 94 441 18 22
e-maila: federacion@ftbp-iblf.org
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PIRAGUISMOA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK 
•  Ikastaroak urrian eta ekainean izango dira, eta piraguismo klubek emango dituzte.
•  Ikastaroen iraupena 8 ordutakoa izango da, bi asteburutan bananduz, bi orduz egun bakoitzean.
•  Hastapen ikastaroetara joan daitezenek, Piraguismoko Kirol Jarduerari dagokion hileroko jardunaldian 

parte hartu ahal izango dute.

2   IKASTAROETAKO PROGRAMA
•  Ezagutza materiala.
•  Arraunketa-teknika nagusiak lehorrean ikastea.
•  Untzian sartzeko eta untzitik irteteko teknikak ikastea.
•  Piraguan oreka menperatzea.
•  Piraguaren hasierako mugimendu nagusiak ikastea.
•  Oinarrizko maniobrak ikastea.

3   PARTAIDETZA
•  1995/96/97/98/99/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA/KUOTA
•  Izenematea banaka eta taldeka egin daiteke. Taldeek 10 partaide izango dituzte gehienez.
•  Izena emateko orriak helbide honetan aurkeztuko dira:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

4   IZEN EMATEA
•  Izen ematea jarduera egingo den leku berean egingo da, eta aurretiaz egiten bada, Eskola Kiroleko 

bulego nagusian egin beharko da.

5   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Bizkaiko Arrantza Federazioa
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoak: 94 427 65 37 y 616 650 623
Faxa: 94-4418165
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ARRAUNKETA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
•  Ikastaroak 2012ko urritik eta 2013ko ekainera bitartean egingo dira eta Federazioko teknikariek eman-

go dituzten, Bizkaiko Arraun Taldeen laguntzarekin.
•  Ikastaroek 10 ordutako iraupena daukate, osatzen diren taldeen beharrizanen edota iradokizunen 

arabera banatuta:
•  Bi asteburutan, 2 ordu eta 30 minutu egunean.
•  Ondoz ondoko lau larunbatetan
•  Asteburu trinko batean (bost ordu, goizez)
•  Beste aukera batzuk...
•  Hastapen-ikastaroetara doazenek Bizkaiko Arraun Federazioak maiatzean eta ekainean antolatzen 

dituen Sustapen Estropadetan parte hartzeko aukera izango dute.

2   IKASTAROETAKO PROGRAMA
•  Materiala ezagutzea
•  Lehorreko arraun-teknikaren oinarrizko ikaskuntza
•  Arraun-ontziko teknika ikastea
•  Ontziaren sarrera, irteera eta garraiatzeko era ikastea
•  Estropuak egiten ikastea
•  Tosta finkoko teknikaren oinarrizko ikaskuntza (batela)
•  Jarleku higikorreko teknikaren oinarrizko ikaskuntza (iola)

3   PARTE-HARTZEA
•  1995/96/97/98/99 eta 2000 urteetan jaiotako haurrek parte har dezakete.

5   OHARRAK
•  Ikastaroetan parte hartzeko ezinbestekoa da igeri egiten jakitea.
•  Eguraldia edo beste edozein arrazoi dela medio ikastaroak bertan behera utzi behar badira, ordain-

dutako dirua itzuli egingo da.

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, jo helbide honetara:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165
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ERRUGBIA

KIROLA FINKATUZ (2. JARDUERA)

1   HELBURUA
•  Helburua da errugbia Eskola Kirola programan parte hartzen duten haurren eta kadeteen kategorie-

tako eskolaumeei ezagutaraztea.  

2   IKASTAROEN DATAK
•  Programa hastapen-ikasturte gisa egingo da: 90 minutuko 3 saio egongo dira, eta jai bat amaieran.
•  Jarduera martxoan, apirilean, maiatzean eta ekainean egingo da. 

3   IKASTAROEN PROGRAMA
• Honelakoa da programa:

-  Lehenengo saioa: Errugbiko balioa eskuz eta oinez erabiltzea, iskin egitea.
-  Bigarren saioa: Lekuak bilatzea defentsari iskin egiteko, aurrera egitea pasea atzera emanez, 

aurrera egiteko laguntzak topatzea.
-  Hirugarren saioa: Baloia daramanari eusteko teknikaren eboluzioa, TAGetik plakatzera.
-  Amaierako jaia: TAG errugbiko txapelketa bat (lau lauren kontra), jardueran parte hartu duten 

eskolaumeen artean. 

4   IZEN EMATEA/KUOTA
•  Izen ematea 5 eta 15 partaide bitarteko taldeetan egin ahal izango da, baita banaka ere. Banakako 

izen emateak jasotzen badira, bost partaideko taldeak osatuko genituzke.
•  Izena emateko orria Eskola Kirolako bulego nagusian aurkeztuko dira.

5   OHARRAK
•  Ikastaroetan parte hartzeko ezinbestekoa da igeri egiten jakitea. Hala ere, 97-98 eta 99-00 urteetan 

jaiotako partaideei salbamendu-txalekoa emango zaie.
•  Ikastaroak egiteko lekuak izena eman dutenen egoitzaren araberakoa izango da. Ahal den neurrian, 

bizilekutik hurbilen dagoen lekuan egingo da.

6   INFORMAZIOA
• Argibide gehiago nahi izanez gero, jo helbide honetara:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165
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SURFA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROETAKO DATAK
•  Ikastaroak, Bizkaiko Surf Federazioko begiraleek emango dituzte Bizkaiko kostaldeko hondartzetan.
•  Ikastaroak 8 ordukoak dira; 2 orduko 4 eskola emango dira, asteburuan edo astegunetan, ikastaroak 

emango dituzten klubek edo begiraleek libre duten denboraren arabera.
•  Ikastaroak emango direneko egunak hauek izango dira:

2013ko apirilatik irailera bitartean.

2   IKASTAROETAKO PROGRAMA
•  Itsasoa eta materiala ezagutzea.
•  Oinarrizko arraunketa-teknika eta take-offa lehorrean ikastea.
•  Uretan oholaren gainean etzanda maniobras ikastea.
•  Oreka etzanda eta eserita menperatzea, lehenengo bitsarekin ikasiz.
•  Oinarrizko arraunketa-teknika eta take-offa uretan ikastea.
•  Oinarrizko maniobrak olatuan ikastea.

4   PARTE HARTZEA
•  HAUR eta KADETEEN kategorietako neska-mutil guztiek har dezakete parte (1997-98-1999 eta 

2000an jaiotakoak), baldin eta Eskola Kirola 2012-2013ko programan izena emanda badaude beste 
edozein kirol modalitatetan.

5   OHARRAK
•  Saio bakoitzean gehienez ere 24 eskolaumek hartuko dute parte, eta beharrezkoa izango da monitore 

bat zortzi umeko.
•  Bizkaiko Errugbi Federazioak antolatuko ditu saiook, eta interesdunen helbideetatik hurbilen dagoen 

klubean egingo dira.

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
Martín Barua Picaza kalea, 27

Tel.: 944410900

Faxa: 94-4418165
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3   PARTAIDETZA
•  1995/96/97/98/99/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako haur guztiek parte har dezakete.

4   IZEN EMATEA/KUOTA
•  Izen ematea taldeka egin ahal izango da, edo bakoitzak berea. Horretarako, hastapen jardueretarako 

izen emate-orria bete behar da.

•  Izena emateko orriak helbide honetan aurkeztuko dira:
Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
665 268 582

•  Izena ematearen kuota pertsona bakoitzeko 25 eurokoa izango da eta ordainketa Bizkaiko Surf 
Federazioan edo bankuaren bitartez egin beharko da.

5   OHARRAK
•  Ikastaroetan parte hartzeko ezinbestekoa da itsasoan ibiltzen jakitea.

•  Eguraldia edo beste edozein arrazoi dela medio ikastaroak bertan behera utzi behar badira, beste 
egun baterako utzi edo beste hondartzaren batean egingo da.

•  Ikastaroren bat bertan behera utzi behar bada, ordaindutako kuoten zenbatekoa itzuli egingo da.

6   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, jo helbide honetara:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
          665 268 582
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ARKU-TIROA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROEN DATAK
•  Ikastaroak 2012ko azarotik 2013ko maiatzaren bitartean egingo dira Bizkaiko herri desberdinetan.

2   PARTE HARTZEA
•  1995/96/97/98/99 urteetan jaiotako ikasle guztiek parte har dezakete.

3   IZEN EMATEA/KUOTA
•  Erakunde interesatuek Eskola Kiroleko bulego nagusiari eskatu beharko dute.

•  Ikastaroen iraupena 12 ordukoa da eta 6 euro balio du parte hartzaile bakoitzeko, material guztia 
barne.

•  Ikastaro bakoitzean gehienez 10 eta gutxienez 5 parte hartzaile egongo dira.

•  Eskabidek egiteko lekua:
Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165

4   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Arku-tiro Bizkaiko Federazioa
Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165
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BELA

HASTAPEN JARDUERAK

1   IKASTAROEN DATAK
•  Jarduera honako hilabeteetan egingo da: 2012ko iraila, urria eta azaroan eta 2013ko apirila, maiatza 

eta ekainean.

•  Ikastaroaren iraupena 5 egunekoa izango da, guztira, 15 ordukoa.

2   PARTE HARTZEA
•  1997/98/99/00/01/02/03 eta 2004 urteetan jaiotako ikasle guztiek parte har dezakete.

3   OHARRAK
•  Belauntziak taldekakoak, bikoitzak edo banakakoak izango dira eta untzi laguntzaileak ere egongo 

dira.

•  Taldeak 8 lagunekoak izango dira.

•  Jardueren ordutegia ikastetxeetan zehaztuko da.

•  Bela Eskolak duen aseguruak 2.404.000 euroko erantzukizun zibila estaltzen du

4   INFORMAZIOA
•  Argibide gehiagorik nahi izanez gero, hona jo:

Eskola Kiroleko bulego nagusia
K/ Martín Barua Picaza kalea, 27
Tfnoa: 944410900
Faxa: 94-4418165


