
 

  

Aspimarratzekoa… 

 

ESKOLA KIROLEKO PROGRAMA: 

1. BERRIA. ESKOLA KIROLEAN LEHENENGOZ ALTA EMATEA. 

HEZKUNTZATIK BIZKAIKO UMEEI BURUZKO DATUAK ESKURATU EZIN DIRENEZ, 
2017-2018 DENBORALDI HONETATIK AURRERA APUR BAT ALDATUKO DA 
ESKOLA KIROLA PROGRAMAN LEHENENGOZ PARTE HARTUKO DUTEN ESKOLA-
UMEEK PROGRAMA HORRETAN IZENA EMATEKO PROZESUA. 
 
 

1. URRATSA: ALTA EMATEA KIROLARIARI 

1- Lehenengo, eskola-umearen aitak, amak edo legezko tutoreak 
alta eman behar dio kirolariari, web honetan: 

http://www.bizkaia.eus/eskolakirola nire eskola Kirola atalean. 

 

   2-  Datu hauek beharko ditu: 
a) Izena eta abizenak. 
b) Jaioteguna. 
c) Bizi den udalerria. 
d) Ikastetxea.  

 

2.  URRATSA: JARDUERETAKO BATEAN IZENA EMATEA  
 

1- Kirolariari ALTA emateko prozesua amaitu ondoren, nahi duzun 
beste jardueretan eman ahal izango du izena,  

 

2-   Horretarako, hauek aurkeztu behar dituzu: 

a) Argazki digitala. 

http://www.bizkaia.eus/eskolakirola
http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdInscripcion=IdInscripcion&idioma=CA
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b) Erroldatze-ziurtagiria. 

c) Eskola-umea ikasten ari den ikastetxearen ziurtagiria. 

d) Kirolariaren aitak, amak edo tutoreak GURASOENTZAKO 

PRESTAKUNTZA egin duela egiaztatzen duen diploma.  

 

2. BERRIA. GURASOENTZAKO ESKOLA KIROLAREN GAKOAK (PILULA 
HEZIGARRIA).  

IRUDI ETA ITXURA GAURKOTUAREKIN BERRITZEN DA. 

3. Kirol Etxeko (Miribilla) Eskola Kirolaren bulegoan zentralizatu ditugu 

erakundeek egin behar dituzten aurrez aurreko kudeaketak.  

4. Eskola Kirolaren programa  www.bizkaia.eus/eskolakirola web-orrian 

aurkituko duzue. Baina nahi duten guztiek paperezko ale bat lor dezakete, bai 

Kirol Etxean bai Kirol Zerbitzuaren bulegoetan (Rekalde zumarkalea 30).  

5.  Eskolako Kirol Proiektua(EKP): Dokumentazioa aurkezteko epea 2017ko 
irailaren 1ean hasiko da, eta abenduaren 20an amaituko da.  

 
 

LEHIAKETA JARDUERAK  
 

1. Parte-hartzea sustatuz:  
 

a. BERRIA. Futbolaren kirol modalitate gizonezko eta mixtoetan 
(F7eta F11), sozietate-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan 
duten kirol elkarteek eta/edo klubek AURREKO 
DENBORALDIAN INSKRIBATUTAKO KIROLARIEN % 75 
MANTENDU BEHAR DITUZTE, GUTXIENEZ. Aurreko 
denboraldian aipatutako kirol modalitateren batean inskribatuta 
egon ez diren kirolarien altak ez dira aintzat hartuko. Aurreko 
denboraldian F7 eta F11n talde bat ere aurkeztu ez duten 
erakundeei ez zaie atal hau  

b. Futboleko R eta A lehiaketetan inskribatutako taldeek izena 
emanda dauden jokalarien % 80 eraman behar dituzte, gutxienez, 
partida guztietara. Talde bati zigorra ezarriko zaio eta, ondorioz, 
partida galduko du, baldin eta partida geroratzea lortzen ez badu 

http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdClaves=IdClaves&idioma=CA
http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdClaves=IdClaves&idioma=CA
http://apps.bizkaia.net/BKIN/servlet/webAgentBKIN?ATOMQINPUTQoperationName=BKINMenu&IdClaves=IdClaves&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/eskolakirola


 

3 

eta partaide-kuota horretara heldu gabe aurkezten bada. Arau 
hori talde biek ez badute betetzen, biei ezarriko zaie zigorra, eta 
biek galduko dute partida.  

 
2. Titulazioak ematea 

 
 30 egun daude arduradunaren eta/edo entrenatzailearen 

LEHEN INSKRIPZIOTIK.  
 

3. Jardueren Katalogoa berritzen  
 
BERRIA. Mendiko jardueren berriketaren ostean Orientazioa 
gehitzen da, hala nola Padel eta Teniseko eskola liga indartsu 
baten sormena, berriketa eta antolaketa. Urazpiko jardueren 
kurtso gehiago ere badaude eta Txikibox jardueraren materiala 
ere gehiago dago.  
 

4.  Inskripzioa  
 
Irailaren 23ra arte luzatu da epea futbol 7 eta 11 modalitateetako 
A ligetan izena emateko  
 

5. Errendimenduari ekiteko ibilbidea  
 
Aurrerantzean, E ligak R (errendimendua) ligak izango dira. 

 

 

HASTAPEN ETA JOLAS JARDUERAK 
  

1. HASTAPEN ETA AISIALDIKOAK  

 
BERRIA. Inskripzioak, denbora eta jardueren formatoak egokitu egiten dira 
honako hauek sortuz:  
 

•Ikastetxeetarako izotz irristaketa  

•Udaberriko eta udazkeneko golfa  

•Jarduera guztiak ikusi  
 

http://apps.bizkaia.net/BKIN/pdf/RECREA%20EUSK%20WEB.pdf#zoom=72

