BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2018, abuztuak 06. Astelehena

1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundia
Euskara eta Kultura Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 99/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 24koa, Bizkaiko Eskola Kirola programak 2018/2019 denboraldian izango duen arautegia ebazten duena.

Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei Buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak
7.b.6 artikuluan dio Kondaira-Lurraldeei dagokiela Bateango Erakundeek emandako honako gaien artean osabideratu eta egipideratzea kirolaren sustapena, eta eskola-kirolentzako eta guztien kirolarentzako egitarauak.
Azken urteotan, Euskara eta Kultura Sailaren bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiak kirolean jarduteko ohitura sustatu du Bizkaiko Lurralde Historikoko ikasleen artean.
Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 5. artikuluak ezartzen du
Lurralde historikoetako foru-organoei dagokie, zeini bere lurralde-esparruan, eskumen
hauek erabiltzea: a) Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-kirolaren arloko arauak garatzea eta udal-administrazioaren lankidetzarekin gauzatzea.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 2008ko uztailaren 1ean emaniko 125/2008 Dekretuak,
Eskolako Kirolari buruzkoak, 14/1998 Legea garatzen du eskolako kirolaren arloan. Dekretu honen bidez, 14/1998 Legeak diseinaturiko eskolako kirolaren eredua ezarri nahi
dugu, Kirolaren Euskal Kontseiluak landu eta Eusko Jaurlaritzak onartutako Euskadiko
Kirolaren Plana 2004-2007 delakoan jasotako jarraibideen arabera.
Horrez gainera, gorago aipatu den eskolako kirolari buruzko dekretu horrek honako
hau adierazten du 6. artikuluan: eskola-umeen bilakabide fisiko, psikologiko, intelektual
eta sozialen erritmoaren arabera, eskolako kirolaren jarduerek kirolari ekiteko hasierako
prozesua bultzatuko dute. Horrekin, haurrak hezkuntza balio positiboak —kirol lehiaketaren balio espezifikoak barne— bermatzen dituzten inguruneetan garatzeko prozesua
osatuko da, kirol modalitate ugariren berri jasotzea sustatuko da, kirol ohiturak sortzea,
bizimodu osasungarri batez heztea, eta modalitate ezberdinetako kirolariak eta kirol
ikusleak prestatzea. Eskolako kirolaren barruan, gainera, errendimenduan eta helburuetan gora egitea xede duen kirol praktikari ekitea bultzatuko da, haien gaitasun eta
jokamoldeengatik hauteman eta aukeratzen diren balizko talentu eta promesak beharrezko teknifikazio-baldintza egokiez balia daitezen. Errendimenduko kirolaren praktika
bultzatzen duen ekimen honek haurraren garapen harmoniatsu eta integrala errespetatu
beharko du, alegia, haren garapen fisiko, intelektual zein soziala.
Horrekin batera, kirol jarduera horren helburu nagusiaren arabera, hiru kirol ibilbide
ezberdin ezartzen dira: parte hartzekoa, errendimenduari ekitekoa, eta kirol talentuak eta
promesak identifikatzekoa.
Foru dekretu honek kirol ekintza ezberdinak biltzen dituzten kirol ibilbideak ezartzen
ditu, Bizkaiko eskola kirola programa osatzen dutenak eta gure lurralde historikoko eskola-ikasleek 2018/2019 denboraldian zehar egin ahalko dituztenak.
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren helburu estrategikoa da gure
Lurralde Historikoko eskolaumeen artean kirola egiteko ohitura sortzea. Horretarako,
ezinbestekoa da ikastetxeen eta kirol kluben lankidetza ahalik eta kirol eskaintzarik handiena eta onena egiteko; eskaintza hori egonkorra izan behar da eskola garaian, eta
gure umeengandik hurbil egin behar da.
Foru dekretu honek erregulazio onaren printzipioak betetzen ditu. Printzipio horiek
jasota daude Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekre-
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tuaren 3. artikuluan (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak
egiteko prozedura arautzen da).
Foru dekretu honetan xedatutakoa kontutan hartuta, txosten hauek eman dira foru
dekretu hau egin denean:
1. Proiektua sustatu duen sailaren txosten juridikoa.
2. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
4. Legezkotasunari buruzko txostena.
Azaldutakoa dela bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautespen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17, 39 k) eta 64.3. artikuluetan ezarritakoa ikusirik, eta Kultura Foru Sailaren egitura organikoari buruzko araudia onetsi duen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 6ko
22/2018 Foru Dekretuak emandako eskumenez baliatuta, Euskara eta Kultura Saileko
foru diputatuak proposaturik eta Foru Aldundiak 2018ko uztailaren 24ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau
XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.—
Bizkaiko Eskola Kirola programak 2018/2019 denboraldian
izango duen arautegia onestea
Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan 2018/2019 denboraldirako jasota dauden kirol jardueren arautegia onesten da.
I.TITULUA

XEDAPEN AMANKOMUNAK

1. oinarria.—Xedea
Foru dekretu honen xedea da arauak ezartzea, Bizkaiko Eskola Kirola programaren
barruan 2018/2019 denboraldirako jasota dauden kirol jarduerak arautzeko.
2. oinarria.—Eskumenak
1. Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio eskoletako lehiaketak antolatu, kalifikatu eta
baimentzea.
2. Ikastetxeek eta guraso elkarteek, klub eta kirol elkarteek, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak edo haien udal erakunde autonomoak edo kirolen udal fundazio publikoek
eta Bizkaiko kirol federazioek, lehiaketak antolatu ahalko dituzte, honako arlo hauen
arabera:
a) Ikastetxeek eta guraso elkarteek: euren ikasleentzako lehiaketak.
b)	Bizkaiko kirol federazioek: kadete eta gazte kategorietarako lehiaketak; hau da,
2018/2019 denboraldia bukatzen den urtean 15, 16, 17 edo 18 urte egingo dituzten ikasleentzako lehiaketak izango dira, eta dagokien federazio-lizentzia izan
beharko dute.
c)	Udalek edo haien udal erakunde autonomoek edo kirolen udal fundazio publikoek: euren lurralde eremuko ikastetxe eta ikasleentzako lehiaketak.
1. Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan jasotako jarduera guztiak honako
kirol ibilbide hauetakoren baten barruan daude:
a)	Kirolean parte hartzea: Ibilbidearen helburu nagusia da aukera ematea eskola-ikasle guztiei kirol eta jarduera fisiko ezberdinetan aritzeko. Horrela, kirolerako
ohitura eta bizimodu osasungarria eurenganatzen lagundu nahi zaie.
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Irakastekoak
Enseñanza

Hasierakoak (benjaminaurrea)
Iniciación (prebenjamín)

Teknifikazioa (kimuak, 2. urtea)
Tecnificación (2.º año alevín)

Teknifikazioa (kimuak, 2. urtea)
Tecnificación (2.º año alevín)

Lehiaketa
Competición

Parte hartzekoak (benjamina)
Participación (benjamín)

Errendimenduari ekitekoak
(kimuak, 2. urtea)
Iniciación al rendimiento (2.º año
alevín)

Murriztuak (2. urteko kimuak)
Restringidas (2.º año alevín)

Detektatzea
Detección

1. urteko kimuak
1.er año alevín

1. urteko kimuak
1.er año alevín

1. urteko kimuak
1.er año alevín

Beste batzuk
Otras

Aisialdikoak, kirola eta kultura
(benjaminaurrekoak) / Recreativas deportivo-culturales
(prebenjamín)

Aisialdikoak, kirola eta kultura
(2. urteko kimuak)
Recreativas deportivo-culturales
(2.º año alevín)

Aisialdikoak, kirola eta kultura
(2. urteko kimuak)
Recreativas deportivo-culturales
(2.º año alevín)

Kirolean parte hartzea
Participación deportiva

Errendimenduari ekitea
Iniciación al rendimiento

Kirolerako talentuak eta promesak identifikatzea
Identificación de talentos y
promesas deportivas

Ibilbideak
Itinerarios
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Jarduerak (hasteko adina)
actividades (edad iniciación)

b)	Errendimenduari ekitea: Ibilbidearen helburu nagusia da, hala egin nahi duten
umeei, erraztasunak ematea errendimenduan eta helburuetan gora egitea xede
duen kirol batean hasteko.
c) Kirol talentuak eta promesak identifikatzea: Ibilbidearen helburu nagusia da
haien gaitasun eta jokamoldeengatik kirol talentu edo promesa izan daitezkeela uste
den eskola-ikasleak identifikatzea, aukeratzea eta garatzea.
2. Jarduera bakoitzaren helburu nagusiaren arabera, ibilbide batean edo bestean
sartuko dira jarduerok. Bizkaiko Eskola Kiroleko programak honako jarduera hauek jaso
ahalko ditu 2018/2019 denboraldian zehar:
Lehiaketa jarduerak hiru motatan banatzen dira, kirol mailaren eta helburuen arabera: parte hartzekoak, errendimenduari ekitekoak eta lehiaketa murriztuak.
a)	Parte hartzeko lehiaketak, izenak berak adierazten duen legez, edonork parte
hartzekoak dira, eta ez da inolako hautaketarik egingo. Horien helburua da kirol
modalitatea hobetzea eta jarduera fisikoa egiteko ohitura hartzea.
b)	Errendimenduari ekiteko jarduerak lehiaketak dira, errendimendu jakin bat lortzeko helburua dutenak, parte-hartzaileak lehiaketa federatuetan sartu ahal izan
daitezen, eskola garaia amaitu ostean. Parte hartzeko kupoak ezartzen badira
ere, nahiko zabalak dira, interesa duen edozein eskola-umek parte hartu ahal
izan dezan.
c)	
Azkenik, lehiaketa murriztuak ditugu: kirol talde mugatu batentzat sortutako
lehiaketak dira. Kirolariak hautatzeko irizpideak kirol modalitate bat egiteko dituzten jarrera eta gaitasun errealak zein potentzialak izango dira. Hain zuzen ere,
etorkizunean kirol elitean egon litezkeen pertsonak dira.
Irakaskuntza jarduerak lehiaketatik kanpoko kirol prestakuntzarekin lotutako jarduerak dira. Prestakuntza horren mailaren arabera, kirol jarduera izan daiteke hasierako jarduera (parte hartzea borondatezkoa da, eta kirol jakin batean hasten dira eskola-umeak)
edo teknifikazio jarduera (entrenamendu-saioak dira, eta kirol jakin baterako gaitasuna
dutelako hautatu duten eskola-ume talde bat hobetzeko egiten dira).
Detektatzeko jarduerak saio bakan batzuk dituzten jarduerak dira, eta horien helburua da kirol jakin batean errendimendu ona izateko gaitasun eta jarrera bereziak dituzten
eskola-umeak topatzea.
Kirol eta kultur jarduerak, hau da, kirolari lotutako kultur jarduerak (kirol museoetara
joatea, kirol baten historia ezagutzea…), eta aisialdiko jarduerak, hau da, kirola lehiarik
gabe egiten dena (mendi-irteerak, zikloturismoa…).
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4. oinarria.—Parte hartzaileak
Honako hauek ahalko dute parte hartu Bizkaiko Eskola Kirola programaren
2018/2019ko jardueretan:
1.	Bizkaiko Lurralde Historikoan ikasketa ofizialak ematen dituzten ikastetxe guztiak, horietako guraso elkarteak edo horiei atxikitako kirol erakundeak, elkarte-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten kirol elkarte eta/edo taldeak, eta
Bizkaian bizi diren eta/edo Bizkaian eskolatuta dauden neska-mutilak.
2.	Heziki eta Multikirol jardueretan, izena eman ahal izango dute Bizkaiko Lurralde
Historikoan ikasketa ofizialak ematen dituzten ikastetxeak, horietako guraso elkarteak edo horiei atxikitako kirol erakundeak, zein Bizkaiko Lurralde Historikoko
udal, haien udal erakunde autonomo edo kirolen udal fundazio publikoak.
3.	Gipuzkoa eta Arabako lurralde historikoetan ikasketa ofizialak ematen dituzten
ikastetxeak eta lurralde historiko horietako kirol elkarteak eta/edo taldeak. Edonola ere, eskabideak idatziz aurkeztu beharko dituzte, dagokien lurralde historikoan kirol arloan eskumena duen organoaren baimenarekin batera.
4.	Araban edo Gipuzkoan bizi diren eta Bizkaian eskolatuta ez dauden neska-mutilek ahalko dute izena eman Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruko kirol jardueretan, baina, horretarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko zentro, guraso elkarte, kirol elkarte edo talde baten izenean jardun beharko dute eta eurei dagokien
lurralde historikoan kirol arloko eskumena duen organoaren baimena aurkeztu.
5.	Oinarri honen 1., 2. eta 3. puntuetan ageri diren entitateek ziurtatu behar dute
haiei zerbitzu ematen dieten lan-kontratudun langile, langile boluntario eta/edo
laguntzaile guztietatik, baldin eta adingabeekin harremana izan ohi badute, inor
ez dagoela epai irmoz kondenaturik sexu-askatasun eta sexu-ukigabetasunaren
aurkako delituren batengatik, prostituzio delituengatik, sexu-esplotazioagatik edo
adingabeak galbideratzeagatik, ez eta gizakien salerosketa delituren batengatik
ere, Adingabeen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluaren arabera. Eta hori hala dela ziurtatzeko, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralak emandako ziurtagiri negatiboa eskatu behar diete.
5. oinarria.—Kirolarien alta eta Entitate parte-hartzaileen izen ematea
1. Lehen aldiz Eskola Kiroleko Programako jardueretan parte hartu gura duten eskola adinean diren kirolariek (Lehiaketa, Hastapena, Jolas kirola) alta eman beharko
dute www.bizkaia.eus/eskolakirola webgunean, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta
Kulturako Foru Saileko Kirolaren ardura duen Zerbitzuan (Bilboko Rekalde zumarkalea
30, 1., astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo, bestela, Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak
zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira. Kirol etxean laguntza jaso ahalko da
halaber (Martín Barua Pikaza kalea, 27, Bilbo-48003).
2. Eskola Kiroleko Programako edozein jardueretan parte hartu nahi duten entitateek (izan lehiaketa jarduera, hastapenekoa edo aisikoa) izena «Izena emateko orria»
(VI. inprimakia-EK 6) izeneko inprimakia bete beharko dute. Eskabideak www.bizkaia.
eus/eskolakirola webaren bidez aurkeztuko dira, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta
Kultura Sailean kirolez arduratzen den Zerbitzuan (Bilboko Rekalde zumarkalea, 30, 1.,
astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten
duen moduan aurkeztu ahal izango dira. Kirol etxean laguntza jaso ahalko da halaber
(Martín Barua Pikaza kalea, 27, Bilbo-48003).
3. Bitarteko informatikorik ez duen eta beharko lituzkeen pertsona orok Kirol Etxean
jaso dezake laguntza (Martín Barua Picaza 27, Bilbo) eta horretarako dauden ordenagailuak erabil ditzake.
4. Erakunde batek Bizkaiko Eskola Kirola Egitarauan lehenengo aldiz ematen badu
izena, erakundearen IFZren fotokopia ere aurkeztu beharko du.
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5. Eskabideak ez baditu eskatutako baldintzak betetzen, 10 eguneko epea emango
zaio erakunde interesdunari, egin dituen akatsak zuzendu edo dagokion dokumentazioa
aurkez dezan, eta, horrekin batera, jakinaraziko zaio, hala egiten ez badu, ebazpena
eman, eta atzera egindakotzat joko dutela, eta artxibatu egingo dutela bere eskabidea.
6. oinarria.—Baimenak
Foru dekretu honetan aurrez ikusi ez diren gainerako kasuetan, beharrezkoa izango
da Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailari baimen-eskabidea aurkeztea,
hala egin behar dela xedatzen baitu Bizkaiko Eskola Kirola programan jasota ez dagoen
edozein egoeratan baimena emateko prozedura arautzen duen foru aginduak.
Orohar, federazio lizentzia edukitzeko baimenek bertan behera utziko dute eskola
kiroleko lizentzia, eta ezin izango da beraz parte hartu dagokion kirol modalitateko Bizkaiko Eskola Kiroleko Programaren baitako proba edo lehiaketetan.
7. oinarria.—Asegurua
Programaren barruko kirol jardueretan parte hartzen dutenek aseguru-poliza bat
izango dute, Bizkaiko Foru Aldundiak harpidetua, eta poliza horrek honako estaldura
hau bermatuko die:
1.	Osasun-laguntzako asegurua, baldin parte-hartzaileak ez badu beste agiri baten
bidez laguntza hori jasotzeko eskubiderik.
2. Erantzukizun zibileko asegurua.
3.	Kalte-ordaina emateko asegurua, parte-hartzaileak galera anatomiko edo funtzionalen bat duenerako, edo —aseguruei buruzko legeriak baimendutako kasuetan— parte-hartzailea hiltzen denerako.
8. oinarria.—Euskararen erabilera
Jarduerak garatzean, Euskadiko Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzen direla bermatu behar da, eta, batez ere, publizitateari eta dokumentazioari dagozkien alderdi guztietan (gutunak, kartelak, liburuxkak, egitarauak, megafonia...).
1. Eskola kiroleko proiektua erakundearen barneko kudeaketarako eta gizarteratzeko agiri bat da, eskolaumeentzako kirol jarduerei dagokienez erakundearen helburuak, egiturak eta planak jasotzen dituena.
Erakundeek nahi badute eskolako kirol proiektua kontuan har dadin diru-laguntza jasotzeko, aurkeztu beharko dute proiektu hori; proiektuak, lehen aldiz aurkezten bada edo
2017-2018 denboraldian onetsi ez bada, gutxienez honako eduki hauek jaso behar ditu:
a) Inguruaren azterketa.
b) Identitate-printzipioak (Nor gara?).
c) Xede eta helburuak.
d) Antolakuntza-egitura.
e)	2018/2019ko jarduera-planak (kirol arloan, ekonomian, prestakuntzan, komunikazioan eta osasun arloan).
f) 2018/2019ko jardueren urteko programa.
g)	Eskola kontseiluak (ikastetxeak, guraso elkarteak eta lotutako erakundeak) edo
batzar orokorrak (kirol elkarteak eta/ edo kirol taldeak) emandako onarpenaren
akta.
2. Erakunde bati 2017-2018 denboraldian onartu bazaio eskola kiroleko proiektua,
honako agiriak bakarrik aurkeztu beharko ditu:
a)	2018/2019ko jarduera-planak (kirol arloan, ekonomian, prestakuntzan, komunikazioan eta osasun arloan).
b) 2018/2019ko jardueren urteko programa.
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c) 2017/2018ko memoria.
d) 	Zuzendaritzaren onespen akta (ikastetxeak, guraso elkarteak eta lotutako erakundeak) edo Zuzendaritza Batzordearena (kirol elkarteak eta/ edo kirol taldeak)
emandako onarpenaren akta.
Hala ere, erakunderen bati 2017-2018 denboraldian zehar adierazi bazaio hobekuntzak egin behar dituela 9.1 oinarriaren atalen batean (a, b, c eta/edo d letretan), berdin
aurkeztu beharko d(it)u(z)te hobeturiko atala(k) 2018-2019ko kirol-proiektuan, horrela
proiektua onartua izan dadin.
3. Aurkezteko epea: 1 eta 2 puntuetan ageri den dokumentazioa 2018ko irailaren 3
tik abenduaren 21era aurkeztu ahal izango da, biak barne.
Dokumentazioa www.bizkaia.eus/eskolakirola webaren bidez aurkeztuko dira, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailean kirolez arduratzen den Zerbitzuan (Bilboko Rekalde zumarkalea, 30, 1., astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira. Kirol etxean
laguntza jaso ahalko da halaber (Martín Barua Pikaza kalea, 27, Bilbo-48003).
Bizkaiko Foru Aldundian kirolez arduratzen den zerbitzuak publiko egin dezake eta
zabaldu aipatutako eskola kiroleko proiektua aurkezten duten entitateen izena, eta baita
ere azaldutako gutxieneko edukietako b eta c puntuetako testu osoa ere.
Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan sartuta dauden lehiatzeko kirol jardueretan eta/edo Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeentzako diru-laguntzen eskabidean ezinbesteko baldintza ez denez, Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak ez dio eskatuko interesdunari ez akatsa zuzentzeko, ez agiriak gehitzeko.
Eskola kiroleko proiektua lantzeko informazio gehiago www.bizkaia.eus/eskolakirola
webean dago.
II. TITULUA

LEHIAKETA JARDUERAK

10. oinarria.—Lehiaketako araudi orokorra
Lehiatzeko kirol modalitate guztiek lehiaketa araudi orokor bera izango dute, www.
bizkaia.eus/eskolakirola web gunean argitaratuko dena.
Lehiaketako araudi orokorrak ezarritako esparruaren barruan talderen bat antolatu ezin duten erakundeek (parte-hartzaile kopuruagatik; eskualde, herri edo sexu irizpideengatik; goragoko edo beheragoko kategoria baten parte hartzeagatik, eta abar)
kontsulta egin diezaiokete Bizkaiko Foru Aldundiko Eskola Kiroleko Atalari (Rekalde
zumarkalea, 30, 1. solairua - Bilbo). Atal horrek ahalik eta lasterren egingo du kasu jakin bakoitzaren gaineko txostena, eta jarduera ahalik eta ondoen garatzeko konponbide
egokia bilatuko du.
1. Programan parte hartzen duten erakundeek instalazio egokiak izan behar dituzte
izena eman duteneko jarduerak egiteko.
2. Futboleko kirol modalitateetan, bai gizonezkoenean bai mistoan (F7 eta F11)
Bizkaian egoitza duten Kirol Elkarte edota Klubek aurreko denboraldian izena emandako
kirolarien %75a mantendu beharko dute. Ez dira kontuan hartuko aurreko denboraldian
aipatutako kirol modalitateren batean izena emanda emanda egon ez diren eskola adineko kirolarien altak.
Baldintza hau betetzen ez badute entitatek lehiaketa jardueretan parte hartzeagatiko
diru laguntzak jasotzeko aukera galduko du.
Ez zaie atal honetan ezarritakoa aplikatuko aurreko denboraldian F7 eta F11ko talderik aurkeztu ez duten entitateei.
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3. Lehiaketek iraun bitartean, taldekako eta banakako kiroletan, aldaketak egin
ahalko dira osaeran. Horretarako epea modalitate eta maila horretan izenak emateko
azken egunaren ondoko lau (4) hilabeteak izango dira, baina inoiz ezingo dira egin lehiaketaren azken hilabetearen barruan.
4. Taldekako kiroletan, erakunde parte hartzaileek (kirol taldeek, ikastetxeek, guraso elkartea) beste erakunde batzuetan ikasten duten kirolarien izenak eman ditzakete,
baldin honako betekizun hauek betetzen badituzte:
Kirolariak/ek ikasten ari den/diren ikastetxeak kirol modalitate, maila eta sexu bererako izena eman badu, kirolariaren izen-deiturak jasotzen dituen idatzia aurkeztu behar da,
eredu ofizialaren araberakoa (I. inprimakia- EK 1) eta ikasketak egiten dituen ikastetxearen zigilua eta ikastetxeko zuzendariak edo/eta kirol arduradunak sinatua.
Agiri hori ez da beharrezkoa izango baldin eta kirolariaren ikastetxeak ez badu izenik
ematen kirol modalitate, kategoria eta sexu bererako.
Euskara eta Kultura Sailean kirolaz arduratzen den Zerbitzuak datu horiek berretsi
edo/eta egiaztatzeko eskubidea izango du.
Ikastetxeei dagokienez, taldeko kirolarien %35 gutxienez izan behar dira ordezkatzen
duten erakundeko ikasle, baldin erakunde hori bada taldera kirolari gehien dakarrena.
5. Banakako kiroletan, erakundeek beste ikastetxe batzuetan matrikulatutako kirolarien izenak eman ditzakete, baldin ikastetxe horiek kirol modalitate berbererako izena
ematen ez badute. Euskara eta Kultura Saileko kirolaz arduratzen den zerbitzuak datu
horiek berretsi edo/eta egiaztatzeko eskubidea izango du.
Kirolariak/ek ikasten ari den/diren ikastetxeak kirol modalitate, maila eta sexu bererako izena eman badu, kirolariaren izen-deiturak jasotzen dituen idatzia aurkeztu behar da,
eredu ofizialaren araberakoa (I. inprimakia--EK 1) eta ikasketak egiten dituen ikastetxearen zigilua eta ikastetxeko zuzendariak edo/eta kirol arduradunak sinatua.
6. Lehiaketa-jardueretan lehen aldiz izena ematen duten kirolari guztiek erantsi
beharko dituzte errolda-ziurtagiria, batetik, eta, bestetik, diploma bat egiaztatzen duena
kirolariaren aitak, amak edo tutoreak egina dutela «Eskola kirolaren gakoak gurasoentzat» online prestakuntza-pilula. Eskola-kirolaren web-orrian egin daiteke prestakuntza
hori: www.bizkaia.eus/eskolakirola.
7. Eskola Kirola egitarauan izena emana duten eta parte hartzeari utzi nahi dioten
taldeek edo/eta partaideek idatziz jakinarazi beharko dute bajarako eskaria.
Kirolari bati baja emateko, haren aitak, amak edo tutoreak beren-beregi emaniko
baimena izan behar du kirolaria izena emanda dagoen erakundeak.
Modalitateren batean izena emana duten taldeei edo/eta partaideei, horretarako programatutako jardueren batean parte hartzen ez badute, baja emango zaie.
Halaber, kirolaz arduratzen den zerbitzuak baja eman diezaike talde zein kirolariei,
denboraldian zehar gerta daitezkeen inguruabar desberdinen kariz.
8. Lehiaketako egunak kirol hezkuntzaren zati garrantzitsua dira. Hori horrela izanik, kirol modalitateetako joko arauak aldatuz joan dira inskribatutako guztiek parte hartu
ahal izan dezaten, modu nabarmenean, lehiaketako egun orotan.
Arrazoi berbera del bide, helburu bakarra emaitza duten kirolarien deialdirik ez da
egingo. Kirol hastapen adin hauetan emaitzak ez luke izan behar helburu behinena.
Emaitzak lortzea beste helbururik ez duten kirol-deialdiak egiten dituzten erakundeek
galdu egin dezakete eskola-kirolaren programako lehiaketetan parte hartzeko eskubidea
eta/edo diru-laguntza jasotzekoa.
Dekretu honi dagokionez, deialdi batek emaitzak lortzea beste helbururik ez duela
joko da baldin eta kirolari bat lehiaketa batetik kanpo uzten bada eta horren arrazoia ez
bada hauetarikoren bat:
a) Lesioa edo gaixotasuna.
b) Erakundearen diziplinazko neurri bat.
c) Federazioaren zehapena.

7. orr.
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d) Eskola-umeak ezinezko izatea parte hartzea.
e)	Izena ematen duten eskola-umeen kopurua handiagoa izatea deialdian sar daitezkeenena baino. Halakoetan, ekitatiboki banatu behar da, izena emandako kirolari guztien artean, nor ez doan jardunaldi bakoitzera.
Eskola Kirolaren Atalak partida bakoitzeko arbitroen aktak begiratuko ditu ikusteko
ea deialdi baten helburua emaitzak lortzea den bakarrik ala ez. Horretarako, erakundeek
eta klubek ondoren aipatzen den dokumentazioa jarri beharko dute Eskola Kirolaren
Atalaren esku, kasuan kasuko arrazoia kontuan harturik:
a)	Lesioa edo gaixotasuna egiaztatzen duen agiri bat, halakoak emateko eskumena
duten osasun-langileek emana (medikuek).
b)	Diziplinazko neurriaren jakinarazpena (zehapena eragin duen gertaera jasota),
kirolariaren aitak, amak edo tutoreak sinatua.
c)	Bizkaiko federazioaren zehapenaren jakinarazpena.
d)	Ez-egotearen jakinarazpena, kirolariaren aitak, amak edo tutoreak sinatua.
e)	Erabili den sistema ekitatiboaren deskripzioa.
Emaitzak lortzea beste helbururik ez duten deialdiak egiten dituzten erakundeek
ezingo dute izan lehiatzeko kirol jardueretan parte hartzen duten erakundeentzako diru-laguntza foralen onuradun, ez eta halako jarduerak bezalaxe Bizkaiko Eskola Kirola
programaren barruan sartzen den Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeentzako laguntzen onuradun ere.
9. Futbol R eta A-n izena eman duten taldeek berauetan iena emandako jokalarien
%80ko asistentziarekin parte hartu beharko dute partida guztietan. Talderen batek ez
balu lortuko partida atzeratea eta aipatutako gutxieneko ehunekora iristerik ez balu izango, partida galdutzat emango zaio. Bi taldeak balira arau hau betetzen ez dutenak, biei
emango zaie partida galdutzat.
12. oinarria.—Eskola Kiroleko lizentziak
1. Izena eman duten kirolari, entrenatzaile eta ordezkariek lehiaketarako akreditatzen dituen lizentzia jasoko dute. Datu pertsonalez, taldeaz eta erakundeaz gain, lizentziak honako datu hauek jasoko ditu:
a) Argazki digitalizatu bat, duela gutxi egina.
b) Kirolarien kasuan, gurasoetariko batek edo tutoreak –hala badagokio- sinatutako
agiria, adierazten duena batetik, haurra kirola egiteko osasun egoera egokian dela eta
bere gain hartzen duela horren erantzukizuna, eta, bestetik, onartzen dituela Bizkaiko
Eskola Kirola Programak urte horretako denboraldirako ezarritako gainerako arauak.
2. Lehiaketa guztietan, izena eman duten pertsonek (entrenatzaileek, kirolariek eta
ordezkariek) aurkeztu beharko dituzte lizentzia eta agiriak, behar bezala beteta, aurreko
agirietan azaltzen diren datuak egiazkoak direla berresteko. Gainera, epaileek eta arbitroek zalantzarik izanez gero parte-hartzaileen adinaz edo nortasunaz, lizentzia eta agiri
horiek eskatu ahalko dituzte.
Foru dekretu honen 4. oinarrian agertzen diren partaideek (ikastetxea, kirol elkartea, klub eta guraso elkartea, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak eta/edo haien udal
erakunde autonomoak edo kirolen udal fundazio publikoak) egiaztatze-agiriak aurkeztu
ahalko, euren entrenatzaile eta kirol arduradunek honako titulazio eta ziurtagiri hauek
dituztela egiaztatzeko:
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Kirol titulazioa
T. Deportiva

Astialdiko hezkuntza jardueren zuzendaria
Director/a de Act. Educativas en el tiempo libre

Kirol-, gorputz- eta jostetaanimazioa desgaitasuna duten
pertsonentzat
Igeriketa-jarduerak
Animación físico-deportiva y
recreativa para personas con
discapacidad
Actividades de natación

Ziurtagiri profesionalak
Certificados profesionales
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Gizarte-hezitzailea
Educador/a social

Psikologia edo Psikologian g.
Psicología o G. en Psicología

Pedagogia edo Pedagogian g.
Pedagogía o G. en Pedagogía

Kirol Teknikaria
Técnico deportivo en…

Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko erdi mailako zikloa
Ciclo de grado medio conducción de actividades físicas y deportivas en el medio natural

Magisteritza edo Magisteritzan g.
Magisterio o G. en Magisterio

Goi Kirol Teknikaria
Técnico deportivo superior en…

Goi-mailako zikloa Gizarteko eta kiroletako irakaskuntzako eta animazioko goi-mailako teknikaria
Ciclo de Grado Superior de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko goimailako zikloa
Ciclo de grado superior de animación de actividades físicas y deportivas

Gorputz-hezkuntzako Magisteritza edo Gorputz-hezkuntzako Magisteritzan g.
Magisterio en Educación Física o G. en Magisterio en Educación Física

Beste batzuk
Otras titulaciones

150. zk.

Herrialdeko entrenatzailea
Entrenador/a regional
II. Maila / Nivel II

Titulazio akademikoa
T. académica

Gorputz-Hezkuntza liz. edo g./ Jarduera fisikoaren eta kirolaren Zientzietako liz. edo gra.
L. o G. en Educación física / L. o G. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Zentroko kirol arduraduna

Entrenatzaile nazionala
Entrenador/a nacional
III. Maila / Nivel III

1.
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Kirol titulazioa
T. Deportiva

Entrenatzaileak

Beste gradu batzuk
Otros Grados

Beste lizentziaturak
Otras licenciaturas

Beste diplomaturak
Otras diplomaturas

Goi-mailako zikloa Egokitzapen fisikoko goi-mailako teknikaria
Ciclo de grado superior de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico

Gizarte-hezitzailea
Educador/a social

Psikologia edo Psikologian g.
Psicología o G. en Psicología

Astialdiko hezkuntza jardueren begiralea
Monitor/a de Act. Educativas en el tiempo libre

L.Hko Gizarte eta kultur animazioa
Animazio soziokulturaleko goi mailako zikloa
Ciclo de grado superior de Animación Sociocultural
F.P. II Animación sociocultural

Astialdiko hezkuntza jardueren zuzendaria
Director/a de Act. Educativas en el tiempo libre

Beste batzuk
Otras titulaciones

Kirol-, gorputz- eta jostetaanimazioa
Animación físico-deportiva y
recreativa

Kirol-, gorputz- eta jostetaanimazioa desgaitasuna duten
pertsonentzat
Igeriketa-jarduerak
Animación físico-deportiva y
recreativa para personas con
discapacidad
Actividades de natación

Ziurtagiri profesionalak
Certificados profesionales

2018, abuztuak 06. Astelehena
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G. = Gradua / Grado.
L.= Lizentziatura / Licenciatura.

Eskola kiroleko begiralea
Monitor/a de Deporte Escolar

Bloke orokorra, I. Maila
Bloque común, Nivel I

Begiralea
Monitor/a

Pedagogia edo Pedagogian g.
Pedagogía o G. en Pedagogía

Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko erdi mailako zikloa
Ciclo de grado medio conducción de actividades físicas y deportivas en el medio natural

Magisteritza edo Magisteritzan g.
Magisterio G. en Magisterio

Kirol Teknikaria
Técnico deportivo en…

Goi-mailako zikloa Gizarteko eta kiroletako irakaskuntzako eta animazioko goi-mailako teknikaria
Ciclo de grado superior de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Natur ingurunean kirol jarduera fisikoak bideratzeko goi mailako zikloa
Ciclo de grado superior en animación de actividades físicas y deportivas

Magisteritza, G.H. edo Magisteritzan G.H. g.
Magisterio E.F. o G. en Magisterio E.F.

Goi Kirol Teknikaria
Técnico deportivo superior en…

Gorputz-Hezkuntzan liz. edo g./ Jarduera fisikoaren eta kirolaren Zientzietako liz. edo g.
L. o G. en Educación física / L. o Gr. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Titulazio akademikoa
T. académica

150. zk.

I. Maila / Nivel I

II. Maila / Nivel II

Herrialdeko entrenatzailea
Entrenador/a regional

III. Maila / Nivel III

Entrenatzaile nazionala
Entrenador/a nacional

2.
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Agiriren bat aurkezteko aukera dago beti ere inskripzio programan entrenatzaile edo
kirol arduraduna alta eman eta egutegiko 30 egunera arteko epean. Diru-laguntzen eskabidea aurkezteko epearen azken egunera arte aurkeztu ahal izango dira Bizkaiko Foru
Aldundiko Kirol Zerbitzuak antolaturiko titulazio eta ikastaroak.
Titulazio bat aurreko denboraldiren batean aurkeztu bada, ez dira berriro aurkeztu
behar hori egiaztatzeko agiriak
2019ko apirilaren 1etik aurrera izena ematen duten entrenatzaile edo kirol arduradunak ez dira kontuan hartuko diru-laguntzetarako.
1. Jardueren esparrua izango da Eskola Kirolari buruz Eusko Jaurlaritzak 2008ko
uztailaren 1ean emaniko 125/2008 Dekretuak finkatzen duena.
2. Hona hemen deialdi honetan eskainitako lehiaketa jarduerak:
— Aerobica.
— Xakea.
— Atletismoa.
— 3kako saskibaloia.
— 5/3kako saskibaloia.
— Saskibaloia.
— 7ko eskubaloia.
— 5eko eskubaloia.
— Hondartza-eskubaloia.
— Beisbola.
— Txirrindularitza.
— Krosa.
— Herri kirolak.
— Kirol eskalada.
— Eski alpetarra.
— Esgrima.
— Frontenisa.
— Areto-futbola.
— 7ko futbola.
— 9ko futbola.
— 11ko futbola.
— Gimnasia artistikoa.
— Gimnasia erritmikoa.
— Gimnasia tranpolina.
— Hockeya.
— Patin hockeya.
— Gurpil-lerroko patin hockeya.
— Judoa.
— Karatea.
— Borroka.
— Kirol anitza.
— Udal mailako kirol anitza.
— Igeriketa.
— Igeriketa sinkronizatua.
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— Orientazioa.
— Padela.
— Patinaje artistikoa.
— Patinaje lasterketak.
— Eskupilota.
— Zesta-punta.
— Pala.
— Trinketa.
— Piraguismoa.
— Arraunketa.
— Roller Freestyle.
— Rugbya.
— Skateboard.
— Surfa.
— Taekwondoa.
— Tenisa.
— Mahai-tenisa.
— Arku-tiroa.
— Triatloia.
— Txikiboxa.
— Bela.
— Hondartza-boleibola.
— Boleibola.
— 3ko boleibola.
— Waterpoloa.
3. Entrenatzaileak, modalitatearen arabera:
a) Taldeka lehiatzeko jarduerak:
		Talde bakoitzeko entrenatzaile baten izena eman behar da nahitaez, eta talde
bakoitzeko entrenatzaile laguntzaile baten izena ere eman daiteke.
		Entrenatzaile nagusi bat eta laguntzaile bat egon ahalko dira gehienez ere. Entrenatzaile laguntzailea da hezkuntza- eta entrenamendu-saioak (entrenamenduak eta lehiaketak) diseinatu, zuzendu eta egiten laguntza eta lankidetza eskaintzen duen pertsona, entrenatzaileak horiek egin ezin dituenean.
		Bikoteka lehiatzen den modalitateetan izan ezik, pertsona batek ezingo du jardun
entrenatzaile nagusi gisa kirol-modalitate bereko hiru talde baino gehiagotan
b) Banakako lehiaketa jarduerak:
		
Kirol bakoitzeko entrenatzaile nagusi baten izena eman behar da nahitaez,
gehienez lau (4) inskribatu daitezkeelarik. Gainontzeko teknikariak, gehienez ere
10, entrenatzaile laguntzailetzat joko dira (6).
		Kasu bietan ratioa izango da entrenatzaile bakar bat 10 kirolariko.
		Pertsona batek ezingo du jardun entrenatzaile nagusi gisa bost erakunde baino
gehiagotan.
c)	Hala taldeko lehiaketa-jardueretan nola banakoetan, inork ezingo du izena eman
entrenatzaile (laguntzaileak barne) edo delegatu gisa, baldin eta ez baditu gutxienez 17 urte betetzen denboraldia bukatzen den urtean.
4. Kategoriak eta generoa:
a)	Honako hauek izango dira Bizkaiko Eskola Kirola programaren lehiaketa jardueren kategoriak:

12. orr.
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		 — B
 enjaminak: 2009/2010ean jaiotakoak.
		 — K
 imuak: 2007/2008an jaiotakoak.
		 — U
 meak: 2005/2006an jaiotakoak.
		 — K
 adeteak: 2003/2004an jaiotakoak.
		 — G
 azteak: 2001/2002an jaiotakoak.
b)	Izena eman duten guztiek adinaren arabera dagokien kategorian parte hartuko
dute.
c)	
Salbuespen gisa, adinaren arabera dagokienaren goiko hurrengo kategorian
parte hartu ahalko dute, honako baldintza hauek betez gero:
		 1)	Dena delako lehiaketa egiten den hurrengo urtean jaio izana.
		2)	Taldekako lehiaketa jarduera izatea. 7ko futbola, 9ko futbola eta 11ko futbola
lehiaketa jarduera bat direla ulertuko da. Berdin gertatuko da 5eko eskubaloiarekin eta 7ko eskubaloiarekin, 3ko saskibaloia, 5/3kako saskibaloia eta
saskibaloiarekin, eta boleibolarekin eta 3kako boleibolarekin.
		3)	Kategoria batean izena eman duten adingabeen kopurua ez dadila izan taldekide guztien %50 baino gehiago.
		4)	Aurre-aurreko kategoria eta ondorengoa ez bateratzea lehiaketa egituratzen
denean.
		5)	Gurasoetako batek edo tutoreak eredu ofizialaren arabera (II. inprimakia-EK
2) eginiko idazkia, ikasleari adinaren arabera dagokiona baino maila bat gorago parte hartzeko baimena ematen diona eta jarduera horretatik sor daitezkeen arriskuen erantzukizuna euren gain hartzen dutela adierazten duena.
		6)	Aurreko kategoria, kirol modalitate horretan, konbokatua egotea.
		7)	Halaber, errendimenduari ekiteko lehiaketa izanez gero (R ligak) Futboleko
modalitatean (F7 eta F11), eredu ofizialaren arabera (III. inprimakia-EK 3)
ziurtagiri bat aurkeztu beharko da egiaztatzeko eskolaumearen adina eta
parte hartu nahi duen lehiaketa bat datozela. Osasun arloan eskumena duen
langile batek (mediku batek) eman behar du ziurtagiri hori, eta derrigorrezkoa izango da ume mailako 1. urteko kirolariak ume mailako 2. urteko taldeetan inskribatu ahal izateko, aipatutako lehiaketetan.
d)	Behin lehiaketa hasita, modalitate jakin batean bere adinari dagokiona baino goragoko kategoria batean parte hartzen duen kirolariak ezin izango du denboraldi
horretan dagokion kategorian edo beheragoko batean parte hartu modalitate horretan.
		Kirolari batek kirol batean dagokiona baino maila bat gorago parte hartzeak ez
du esan nahi beste kirol batzuetan lehiaketa jardueretan parteko hartzeko adinez
dagokion maila galduko duenik.
e)	Foru Dekretu honen eta ondorengo lehiaketarako araudi orokorraren ondorioetarako, mutilen taldetzat joko dira taldekideen artean gehienez ere emakumezko
kirolari bat duten taldeak.
		Modu berean, nesken taldetzat joko dira taldekideen artean gehienez ere gizonezko kirolari bat duten taldeak.
		Ondorioz, mistotzat joko dira taldekideen artean gutxienez ere beste sexuko bi
kirolari dituzten taldeak.
15. oinarria.—Parte hartze bitxiak
1. Eskola Kirolaren jarduerak antolatzeko orduan erakundeen barruan gerta daitezkeen inguruabar ezberdinak direla eta, Bizkaiko Eskola Kirola 2018-2019 programaren
parte hartzeko lehiaketetan parte hartu ahal izango da (guztietan, R izenekoetan izan
ezik) hurrengo kasuetan eta hurrengo baldintzak betez gero:
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a)	Adinez dagozkienak baino beheragoko ikasketak egiten ari diren kirolariek euren
ikasturteko ikasleek osatutako taldean parte hartu ahal izango dute. Aldi berean,
eta eskola adinean den kirolaria izena emango duen taldea baino goragoko kategoria batekoa denean, egiaztagiria aurkeztu behar da, kirolaria zein mailatan
dagoen matrikulatuta adierazten duen ikastetxeko zuzendariak edo ikasketa-buruak (IV. inprimakia-EK 4) emana, eta baita idatzia ere, egokitu zaien lehiaketaren azken faseari uko egitekoa (V. inprimakia-EK 5).
b)	Erakunde batek gehienez hiru (3) kirolari inskriba ditzake berez dagokien maila
baino bat beheragoko taldean, baldin eta erakunde horrek ez badu talderik aurkezten haien mailan eta eskola-umeok aurreko urtean jaioak badira. Horretarako, idazki bat aurkeztu beharko dute, uko eginez kasuan kasuko lehiaketaren
azken faseari (V-EK 5 eranskina).
		Azken fasea 4 jardunaldi baino gehiagokoa duten lehiaketetan, beroni uko egin
dioten taldeek ere parte hartu ahal izango dute egoki jotzen bada. Taldeok ezingo
dute txapeldun geratu, eta beraz federazio bakoitzak erabakiko du nola antolatu.
c)	Talde mistoetarako lehiaketarik ezin bada sortu, talde mistoak nesken edo mutilen lehiaketetan sartuko dira, taldekide gehienak zein sexutakoak diren kontuan
hartuta.
2. Era berean, jokalekuan ezin daitezke aldi berean egon a eta b kasuetan dagoen
kirolari bat baino gehiago
16. oinarria.—Izena ematea eta lehiaketa egunak
1. Taldeen zein parte hartzaileen izena emateko, www.bizkaia.eus/eskolakirola,
webgunea erabil daiteke, edo bestela Kirol etxean aurkeztu (Martín Barua Pikaza kalea, 27, Bilbo-48003), Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailean kirolaz arduratzen den Zerbitzuan (Bilboko Rekalde zumarkalea, 30, 1., astelehenetik ostiralera,
8:30etik 13:30era) edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu
ahal izango dira.
Bitarteko informatikorik ez duen pertsona orok, inskripzioa egiteko, Kirol Etxean
(Martín Barua Picaza 27, Bilbo) horretarako dauden ordenagailuak erabil ditzake.
2. Izen-ematea behar bezala egin beharko da (gutxieneko kirolari kopurua, kirol
arduraduna, posta-helbide elektronikoak...), baliozkotzat eman ahal izateko.
3. Argazki digital bat aurkeztu beharko da izena ematen denean.
4. Probaren egunean bertan eta bakarka inskripzioa egin daitekeen modalitateetan,
ez da parte hartze hori kontuan hartuko Bizkaiko Eskola Kirola programan parte hartzeagatik diru-laguntzaren bat emateko orduan.
Eskabideak ez baditu eskatutako baldintzak betetzen, hamar (10) eguneko epea
emango zaio erakunde interesdunari, egin dituen akatsak zuzendu edo dagokion dokumentazioa aurkez dezan, eta, horrekin batera, jakinaraziko zaio, hala egiten ez badu,
ebazpena eman, eta atzera egindakotzat joko dutela, eta artxibatu egingo dutela bere
eskabidea.
Nahitaezkoa da izena ematea eta, egin ezik, ezin izango da lehiaketa jardueretan
parte hartu.
Epez kanpo egindako izen-emateak Bizkaiko Eskola Kirola programan eman litezkeen diru-laguntzetatik kanpo geratuko dira. Laguntza horiek Bizkaiko Foru Aldundiak
ematen ditu programa hori arautzen duen arautegi honetan oinarritzen diren lehiatzeko
kirol jardueretan parte hartzeagatik.
Ikasleek talde batean (taldekako kirol modalitateetan) edo erakunde batean (banakako kirol modalitateetan) baino ezingo dute izena eman kirol bakoitzean. Hala ere, foru
dekretu honetan ezarritako arau eta epeen barruan, nahi duten beste kiroletan eman
ahal izango dute izena.
5. Izena emateko epeak honako taula honetan ezarritakoak dira:
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Izena emateko epea / Plazo inscripción
Kirol Jarduera
Actividad Deportiva
7KO FUTBOLA R
FUTBOL 7 R
11KO FUTBOLA R
FUTBOL 11 R

Hasiera
Desde

Amaiera
Hasta

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

IRAILAREN 17 ra
17 de SEPTIEMBRE

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

IRAILAREN 24ra
24 de SEPTIEMBRE

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

URRIAREN 1era
1 de OCTUBRE

7KO FUTBOLA A
FUTBOL 7 A
11KO FUTBOLA A
FUTBOL 11 A
SASKIBALOIA
BALONCESTO
3X3 SASKIBALOIA
BALONCESTO 3X3
SASKIBALOIA R
BALONCESTO R
7ko ESKUBALOIA
BALONMANO 7
5eko ESKUBALOIA
BALONMANO 5
KIROL ANITZA MULTIDEPORTE
ATLETISMOA/KROSA
ATLETISMO/CROSS
5x5/3X3 SASKIBALOIA
BALONCESTO 5x5/3X3
7KO FUTBOLA D
FUTBOL 7 D
7KO FUTBOLA B
FUTBOL 7 B
11KO FUTBOLA B
FUTBOL 11 B
9KO FUTBOLA
FUTBOL 9
7KO FUTBOLA
FUTBOL 7
ARETO FUTBOLA
FUTBOL SALA
PATIN-HOCKEYA
HOCKEY PATINES
PATINAJE ARTISTIKOA
PATINAJE ARTÍSTICO
IGERIKETA
NATACIÓN
IGERIKETA SINKRONIZATUA
NATACIÓN SINCRONIZADA
ESKU PILOTA R
PELOTA MANO R
ESKU PILOTA A
PELOTA MANO A
ESKU PILOTA B
PELOTA MANO B
ESKU PILOTA D
PELOTA MANO D
ESKU PILOTA E
PELOTA MANO E
3ko BOLEIBOLA
VOLEIBOL 3
BOLEIBOLA
VOLEIBOL
WATERPOLOA
WATERPOLO
TRINKETA
TRINKETE
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Actividad Deportiva
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Hasiera
Desde

Amaiera
Hasta

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

URRIAREN 15era
15 de OCTUBRE

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

URRIAREN 22ra
22 de OCTUBRE

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

ABENDUAREN 10era
10 de DICIEMBRE

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

URTARRILAREN 14ra
14 de ENERO

UDAL MAILAKO KIROL ANITZA
MULTIDEPORTE MUNICIPAL
TENISA
TENIS
NESKEN ESKU PILOTA/ PELOTA MANO
FEMENINA
GURPIL-LERROKO PATIN HOCKEYA
HOCKEY PATINES-LÍNEA
PATINAJE LASTERKETAK
PATINAJE CARRERAS
ROLLER FREESTYLE
AEROBICA
AEROBIC
BEISBOLA
BEISBOL
ZESTA-PUNTA
CESTA PUNTA
KIROL ESKALADA
ESCALADA DEPORTIVA
FRONTENISA
FRONTENIS
GIMNASIA ARTISTIKOA
GIMNASIA ARTÍSTICA
GIMNASIA ERRITMIKOA
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA TRANPOLINA
GIMNASIA TRAMPOLÍN
HERRI KIROLAK
KARATEA
KARATE
BORROKA
LUCHA
ORIENTAZIOA
ORIENTACIÓN
ESKU PILOTA H
PELOTA MANO H
PIRAGUISMOA
PIRAGÜISMO
SKATEBOARD
TAEKWONDOA
TAEKWONDO
MAHAI-TENISA
TENIS DE MESA
TXIKIBOX
XAKEA
AJEDREZ
ESGRIMA
ESGRIMA

JUDOA
JUDO
ARRAUNA
REMO
ERRUGBIA
RUGBY
HOCKEYA
HOCKEY
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Kirol Jarduera
Actividad Deportiva
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Hasiera
Desde

Amaiera
Hasta

TRIATLOIA /
TRIATLÓN

MARTXOAREN 11ra
11 de MARZO

ARKU-TIROA
TIRO CON ARCO
HONDARTZA-ESKUBALOIA
BALONMANO-PLAYA
HONDARTZA-BOLEIBOLA
VOLEY-PLAYA

MAIATZAREN 6ra
6 de MAYO

IRAILAREN 3tik
3 de SEPTIEMBRE

BELA
VELA
TXIRRINDULARITZA
CICLISMO

EKAINAREN 3ra
3 de JUNIO

SURFA/
SURF

6.

Lehiaketa jardueren hasiera eta amaiera:

Hasiera / Comienzo

Amaiera / Finalización

Izena emateko epea amaitu
eta handik 15 egunera has
daitezke lehiaketak.
Las competiciones podrán
comenzar 15 días después
de la finalización del plazo de
inscripción.

Eskola Kirola egitarauko lehiaketa jarduerek 2019ko maiatzean amaitu beharko dute, lurralde
arteko eremuko lehiaketak eta udan egiten diren jarduerak izan ezik, jarduera horietarako
azken amaiera-eguna irailaren 16a izango da eta.
Todas las actividades de competición del programa de deporte escolar finalizarán en el
mes de mayo de 2019, excepto las competiciones de ámbito interterritorial así como las
actividades cuyo desarrollo se lleva a cabo en los meses de verano, las cuales tendrán como
fecha límite el 16 de septiembre.

7. Baliodunak ez diren egunak.
Honako hauek ez dira lehiaketa jarduerak egiteko egun balioduntzat hartuko:
— 2018ko abenduak 8, 22 eta 29
— 2019ko urtarrilak 5.
— 2019ko apirilak 20.
Horrez gainera, honako hauek ez dira egun balioduntzat hartuko parte hartzeko ibilbidean:
— 2018ko urriak 13.
— 2018ko azaroak 3.
— 2019ko martxoak 2.
— 2019ko apirilak 27.
Edonola ere, behean zehazten den jardunaldi kopurua —inoiz ez gehiago— programatu ahal izango da, kategoriaren eta ibilbidearen arabera:

Benjaminak / Benjamín

Jardunaldi Kopurua
N.º Jornadas
Kirolean Parte Hartzeko Ibilbidea
Itinerario de Participación Deportiva

Errendimenduari Ekiteko Ibilbidea
Itinerario de Iniciación al Rendimiento

18

—

Kimuak / Alevín
Umeak / Infantil
Kadeteak / Cadete
Gazteak / Juvenil

24
20

26
—
—
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17. oinarria.—Diziplinazko araudia
Diziplina atxikitzeko, eskola-kiroleko lehiaketen diziplina-araubideari buruzko Eusko
Jaurlaritzaren uztailaren 23ko 391/2013 Dekretua aplikatuko da.
18. oinarria.—Errendimendu hastapeneko lehiaketei eta/edo lehiaketa murriztuei
buruzko berezitasunak
Gorago zehaztutakoez gainera, errendimendu hastapeneko lehiaketetarako (R lehiaketak) eta/edo lehiaketa murriztuetarako, honako baldintza hauek bete beharko dira:
Horietan parte hartzen duten erakundeek, hurrengoak egiaztatzen dituzten agiriak
aurkeztu beharko dituzte:
1.	Erakundeak nahikoa kalitate duten instalazioak dituela, bai entrenamendu-saioak
egiteko bai partidak jokatzeko.
2.	Ez dutela parte hartzen, ez daukatela kolaboraziorik edo ez dutela laguntzen
Bizkaiko Foru Aldundiak baimendu gabeko jarduerarik.
Lehiaketarako araudi orokorrean ezarriko dira deialdian jasotako kirol bakoitzean eskatuko diren gutxienekoak.
Izena eman duten kirolariek honako agiri hauek erantsi beharko dizkiote izena emateko eskabideari:
1.	Kirolariaren NANa edo pasaportea (jatorrizkoa eta kopia), baldin eta aurretik aurkeztu ez bada.
2.	Kirolariaren erroldatze-agiria, baldin eta aurretik aurkeztu ez bada.
Errendimenduko lehiaketetako eta lehiaketa murriztuetako entrenatzaileek honako
kirol titulazio hau aurkeztu behar dute gutxienez:
1.	Kirol horretako 1. maila edo baliokidea.
2.	Kirol horretako eskualdekoa edo baliokidea.
3.	Jarduera Fisiko eta Kirolaren Zientziako Lizentziaturako hirugarren ikasturtea,
lehiaketaren hasieran onartutako kirolarekin zerikusia duten gaiekin.
4.	Heziketa Fisikoko Lizentziaturako hirugarren ikasturtea, lehiaketaren hasieran
onartutako kirolarekin zerikusia duten gaiekin.
Bizkaiko Foru Aldundiak eta modalitateko Bizkaiko Kirol Federazioak zehaztuko dute
zein den parte hartuko duten taldeen gehieneko kopurua. Gehieneko kopuru hori gaindituz gero, honako irizpide hauek erabiliko dira taldeak aukeratzeko:
1.	Erakundeak zer aurrekontu, giza baliabide eta baliabide material jarri dituen R
lehiaketako eskola-taldeentzat.
2.	Udalerriko/eskualdeko gainerako ikastetxe eta taldeekin dituen landidetzarako
itunak eta hitzarmenak.
3.	Kirol egitura horrek ume, kadete eta gazteen kategorietan dituen jarraipena eta
kirol-maila.
4.	Erakundeen eskualdekako banaketa homogeneoa eta orekatua izatea.
5.	Salbuespen gisa, kontuan hartuko dira kimuen eta umeen kategorietako emaitzak.
Errendimenduko lehiaketetan eta lehiaketa murriztuetan parte hartzen duten erakundeek parte hartzeko eskubidea gal dezakete honako kasu hauetan:
1.	Bizkaiko Foru Aldundiak baimendu ez dituen jarduerak antolatu, horietan lagundu edo parte hartzen badute.
2.	Emaitzak lortze hutsagatik deialdiak egitea.
3.	
Eskola-kiroleko lehiaketen diziplina-araubideari buruzko Eusko Jaurlaritzaren
uztailaren 23ko 391/2013 Dekretuaren 17 eta 20. artikuluetan aurreikusitako zigorrak hala ezartzen badu.
Eskubide hori kirol denboraldi baterako galduko da gutxienez.
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Errendimendu hastapeneko lehiaketak eta/edo lehiaketa murriztuak Futboleko (F7,
F11) modalitateetan, urte berean jaiotako eskola-ikasleen artekoak izango dira. Ez da
inolako baimenik emango, ikasle nagusiagoek haietan parte har dezaten.
III. TITULUA

IRAKASKUNTZAKO JARDUERAK

19. oinarria.—Hastapeneko jarduerak
1.

Hastapeneko ikastaroak
Hona hemen 2018/2019 denboraldirako deitu diren hastapeneko ikastaroak:
Federazioa
Federación

Jarduera
Actividad

ARKU-TIROA
TIRO CON ARCO

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

ARRANTZA/PESCA

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

BELA
VELA

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

BORROKA
LUCHA

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

KIROL EGOKITUA
DEPORTE ADAPTADO

AEROBIKA, AULKI HOCKEYA, ATLETISMOA, IGERIKETA, NEGUKO KIROLAK, ARETO FUTBOLA,
GIMNASIA, PADELA, SLALOM/BOCCIA, GOALBALL, GURPILDUN AULKIKO SASKIBALOIA
AEROBIC, HOCKEY SILLA, ATLETISMO, NATACIÓN, DEPORTES DE INVIERNO, FÚTBOL SALA,
GIMNASIA, PADEL, SLALOM/BOCCIA, GOALBALL, BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
KIROL ANITZEKO JARDUERA EGOKITUA
MULTIDEPORTE ADAPTADO

ESKRIMA/ESGRIMA

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

EUSKAL PILOTA
PELOTA VASCA

EUSKAL PILOTA HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN A LA PELOTA VASCA

GOLFA/GOLF

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

HOCKEYA
HOCKEY

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

HIPIKA
HÍPICA

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN
ESKALADA HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN ESCALADA

MENDIA
MONTAÑA

PADELA
PADEL

ORIENTAZIOA
ORIENTACIÓN
EGONALDIAK (HASTAPEN-IKASTAROAK: MENDIKO ESKIA, ESPELEOLOGIA ETA ARROILAJAITSIERA...)
ESTANCIAS (INICIACIÓN A ESQUÍ DE TRAVESÍA, ESPELEOLOGÍA Y BARRANQUISMO...)
HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN
PATINAJEAREN HASTAPENA I.
C. INICIACIÓN AL PATINAJE

PATINAJEA
PATINAJE

ROLLER FREESTYLE IRRISTAKETAKO HASTAPENA
C. INICIACIÓN PATINAJE ROLLER FREESTYLE
FREESTYLE SLALOM IRRISTAKETAKO HASTAPENA
C. INICIACIÓN PATINAJE FREESTYLE SLALOM
GURPIL-LERROKO PATINAJE ARTISTIKOA
PATINAJE ARTÍSTICO EN LÍNEA
ABIADURA-PATINAJEA
PATINAJE VELOCIDAD
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Jarduera
Actividad

PIRAGUISMOA
PIRAGÜISMO

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

SURFA/ SURF

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

MAHAI TENISA
TENIS DE MESA

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

TXIRRINDULARITZA
CICLISMO

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

URPEKO
JARDUERAK
ACT. SUBACÙATICAS

URPEKARITZA HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN AL BUCEO

XAKEA
AJEDREZ

HASTAPEN I.
C. INICIACIÓN

Eskabideak www.bizkaia.eus/eskolakirola webaren bidez aurkeztuko dira, Bizkaiko
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailean kirolez arduratzen den Zerbitzuan (Bilboko
Rekalde zumarkalea, 30, 1., astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo, bestela,
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira. Kirol etxean laguntza jaso ahalko da halaber (Martín Barua Pikaza kalea, 27, Bilbo-48003).
Bitarteko informatikorik ez duen pertsona orok, Kirol Etxean (Martín Barua Picaza 27,
Bilbo) horretarako dauden ordenagailuak erabil ditzake.
Izen-ematea behar bezala egin beharko da (gutxieneko kirolari kopurua, kirol arduraduna, posta-helbide elektronikoak...), baliozkotzat eman ahal izateko.
Epeak federazioen plangintzaren arabera aldatzen direnez, ikastaroetan izena emateko epeok kontsultagai jarriko dira Eskola Kiroleko webgunean: www.bizkaia.eus/eskolakirola
Eskabideak ez baditu eskatutako baldintzak betetzen, hamar (10) eguneko epea
emango zaio erakunde interesdunari, egin dituen akatsak zuzendu edo dagokion dokumentazioa aurkez dezan, eta, horrekin batera, jakinaraziko zaio, hala egiten ez badu,
ebazpena eman, eta atzera egindakotzat joko dutela, eta artxibatu egingo dutela bere
eskabidea.
Heziki: kirol hastapenak
Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat jarduera proposatzen ditu lurralde historikoko eskola-umeei kirolaren munduan hasteko aukera emateko.
Benjaminaurreko kategorian, Heziki kirol jarduera soilik eskaintzen da.
Heziki Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako eskola-umeentzat bereziki diseinatutako jarduera da. Jarduera honen bitartez, umeek trebetasun motorrak garatzea sustatu
nahi da, haien ekintzen kudeaketa autonomoa ahalbidetzeko, eta etorkizunean egin nahi
dituzten kirolak ikasteko prozesuan proposatzen zaien edozein ekintza motor egiteko
gai izan daitezen, lortu beharreko gaitasun-maila edozein dela ere (parte-hartzea eta/
edo errendimendua). Egin beharreko ekintzak gustura egitea ahalbidetzen duen giroan,
kirola eta jarduera fisikoa egiteko zaletasuna sustatzeko.
Eskabideak www.bizkaia.eus/eskolakirola webaren bidez aurkeztuko dira, Bizkaiko
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailean kirolez arduratzen den Zerbitzuan (Bilboko
Rekalde zumarkalea, 30, 1., astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo, bestela,
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira. Kirol etxean laguntza jaso ahalko da halaber (Martín Barua Pikaza kalea, 27, Bilbo-48003).
Bitarteko informatikorik ez duen pertsona orok, Kirol Etxean (Martín Barua Picaza 27,
Bilbo) horretarako dauden ordenagailuak erabil ditzake.
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Izen-ematea behar bezala egin beharko da (gutxieneko kirolari kopurua, kirol arduraduna, posta-helbide elektronikoak...), baliozkotzat eman ahal izateko.
Eskabideak ez baditu eskatutako baldintzak betetzen, hamar (10) eguneko epea
emango zaio erakunde interesdunari, egin dituen akatsak zuzendu edo dagokion dokumentazioa aurkez dezan, eta, horrekin batera, jakinaraziko zaio, hala egiten ez badu,
ebazpena eman, eta atzera egindakotzat joko dutela, eta artxibatu egingo dutela bere
eskabidea.
Izena lehen aldiz ematen duten erakunde guztiei material hau emango zaie, doan:
— Bi urterako programa metodologikoa.
— Heziki atea (eskubaloiko/areto-futboleko atea egokitzeko elementua).
— Heziki baloiak (Foam).
Izena emateko epea 2018ko irailaren 3tik urriaren 29ra izango da.
Kirolean Hasteko jarduera bat denez, hiru kontzentrazio egingo dira (hiruhileko bakoitzean bat). Kontzentrazio horietan, kirolariei erakutsiko zaie zer den lehiaketako jardunaldi bat benjamin kategoriatik gora.
Hezikiren bi ikasturteak amaitu ondoren, Kirol Anitzeko lehiaketa-jardueran inskribatzea gomendatzen da, jarduera horretan hainbat kiroletan hasteko aukera izango baitute
kirolariek, beren ezaugarri eta/edo interesetara gehien egokitzen dena aukeratu ahal
izateko.
Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek, haien udal erakunde autonomoek edo kirolen
udal fundazio publikoek Udal Mailako Kirol Anitzeko Jarduera antolatu ahal izango dute,
udalerriko benjamin kategoriako eskola-umeentzat, Bizkaiko Foru Aldundian kirolaz arduratzen den zerbitzuaren baimena lortu ondoren.
Argibide gehiago: www/bizkaia.eus/eskolakirola.
IV.TITULUA

BESTELAKO JARDUERAK

20. oinarria.—Aisialdiko jarduerak
Hona hemen 2018/19 denboraldirako deitu diren aisialdiko jarduerak:
—E
 skia: asteburuko eta gabonetako irteerak.
— Izotz-patinajeko irteerak.
— Mendiko irteerak.
—K
 ometak / aeromodelismoa.
— Surf jaiak.
Eskabideak www.bizkaia.eus/eskolakirola webaren bidez aurkeztuko dira, Bizkaiko
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailean kirolez arduratzen den Zerbitzuan (Bilboko
Rekalde zumarkalea, 30, 1., astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo, bestela,
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira. Kirol etxean laguntza jaso ahalko da halaber (Martín Barua Pikaza kalea, 27, Bilbo-48003).
Bitarteko informatikorik ez duen pertsona orok, Kirol Etxean (Martín Barua Picaza 27,
Bilbo) horretarako dauden ordenagailuak erabil ditzake.
Izen-ematea behar bezala egin beharko da (gutxieneko kirolari kopurua, kirol arduraduna, posta-helbide elektronikoak...), baliozkotzat eman ahal izateko.
Epeak federazioen plangintzaren arabera aldatzen direnez, jarduera bakoitzerako
izena emateko epeok kontsultagai jarriko dira Eskola Kiroleko webgunean: www.bizkaia.
eus/eskolakirola.
Eskabideak ez baditu eskatutako baldintzak betetzen, hamar (10) eguneko epea
emango zaio erakunde interesdunari, egin dituen akatsak zuzendu edo dagokion dokumentazioa aurkez dezan, eta, horrekin batera, jakinaraziko zaio, hala egiten ez badu,
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ebazpena eman, eta atzera egindakotzat joko dutela, eta artxibatu egingo dutela bere
eskabidea.
Kirol modalitate bakoitzak Bizkaian duen federazioan emango dute dagokion kirolari
buruzko informazioa.

Federazioa
Federación

NEGUKO KIROLAK
DEPORTES DE INVIERNO

Erakunde
Parte-Hartzailea
Entidad
Particip.

Jarduera
Actividad

Ikastetxea Taldea
Centro
Club

ESKIA: ASTEBURUKO ETA GABONETAKO IRTEERAK
ESQUÍ: SALIDAS FIN DE SEMANA Y NAVIDAD
IZOTZ GAINEKO PATINAJERAKO IRTEERAK
SALIDAS PATINAJE HIELO

Helbidea
Dirección

Tel. Zk.
N.º Tfno

I/C

T/CB

Martín Barua Pikaza, 27 (BILBO) 944411063

MENDIA
MONTAÑA

IRTEERAK
SALIDAS

I/C

T/CB

Martín Barua Pikaza, 27 (BILBO) 944431734

AIREKO KIROLAK
DEPORTES AÉREOS

AEROMODELISMOA/KOMETAK
AEROMODELISMO/COMETAS

I/C

T/CB

Martín Barua Pikaza, 27 (BILBO) 606147038

SURFA
SURF

SURFJAIAK

I/C

T/CB

Martín Barua Pikaza, 27 (BILBO)

665268582
944410900

AZKEN XEDAPENAK

Amaierako Lehen Xedapena.—Arauak emateko gaikuntza
Ahalmena ematen zaio Euskara eta Kulturako foru diputatuari, foru dekretu hau garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.
Amaierako Bigarren Xedapena.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean foru dekretu hau.
Bilbon, 2018ko uztailaren 24an.
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DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS)
Tratamenduaren arduraduna

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deportes

Responsable del tratamiento
Tratamenduaren
kontaktatzeko

Arduraduna

Contacto
del
tratamiento

responsable

Datuak Babesteko ordezkariaren
kontaktu datuak

Contacto de la persona delegada de
Protección de Datos

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

del

Rekalde zumarkalea 30 1, 48009 Bilbao
C/ Alameda Recalde, 30 1º, 48009 Bilbao
• Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala – Kale Nagusia, 25–
48009 Bilbao.
Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos - Gran Vía,
25– 48009 Bilbao.
• e-mail: DPO@bizkaia.eus
Tratamendu honen helburua zera da: 2018/2019 Eskola Kirola programan izena ematen duten
erakunde eta eskola-umeen parte hartzea kudeatzea, programa hori arautzen duen forudekretuaren babesean .
La finalidad del tratamiento es gestionar la participación de las entidades y escolares que se inscriban
en el Programa de Deporte Escolar 2018/2019, al amparo del Decreto Foral regulador del mismo
Interesdunaren esanbidezko adostasuna Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak 2018/2019
Eskola Kirola programako erakunde eta eskola-umeen parte-hartzea kudea dezan

Tratamenduaren legitimazioa

Legitimación del tratamiento

Adostasuna edozein momentutan kentzeko eskubidea izango du, eta horrek ez du eraginik izango
kendu aurreko adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
Consentimiento expreso de la entidad interesada para que el Servicio de Deportes de la Diputación
Foral de Bizkaia gestione la participación de las entidades y escolares en el Programa de Deporte
Escolar 2018/2019.
La entidad interesada tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momentoy esto no
afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

Datuen hartzaileak

Destinatarios de los datos
Datuak gordetzeko epea

Conservación de los datos

Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta beren-beregi baimenduetakoei.
Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo a los expresamente autorizados.
Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denbora
Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los datos personales.
Interesdunak bere datuak atzitu ahal izango ditu; eskatu datuak zuzentzea, ezabatzea edo haien
tratamendua murriztea; edo datuen tratamenduari aurka egin.
La persona interesada podrá acceder a sus datos; solicitar su rectificación, su supresión o la
limitación de su tratamiento; y oponerse a este.

Interesdunaren eskubideak

Derechos de la persona interesada

Eskubideok erabiltzeko, idazki bat bidaliko dio tratamenduaren arduradunari:
Para ejercerlos, enviará un escrito a la persona responsable del tratamiento:
• C/Alameda Recalde 30 -1 48009 Bilbao
Rekalde zumarkalea 30-1, 48009 Bilbao.
• 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak
16.4 artikuluan ezarri duen edozein bidetatik.
A través de cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sinadura / Firma:

Bilbo, 201.....(e)ko ………………………………. ren …….. a

Bilbao, a ……. de ……………………………… de 201…..

1
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Onartzen dut neure datuak tratatuak izatea.
Consiento el tratamiento de mis datos para las finalidades descritas anteriormente.
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Kirol Zerbitzua / Servicio de Deportes

I. inprimakia / formulario I

Eskola Kirola

Beste erakunde batean parte
hartzeko idazkia

Deporte Escolar

BAO

Escrito para participar en otra
entidad

EK1
Data / Fecha
Erregistro zk./
Nº de registro

BESTE ERAKUNDE BATEAN PARTE HARTZEKO IDAZKIA / ESCRITO PARA PARTICIPAR EN OTRA ENTIDAD
Nik, .........................................................................................,

Yo .............................................................................................,

.................................................... (e)ko Lurralde Historikoan,

como .......................................................................................

..................................................................................................

del centro .................................................................................

(e)an helbidea duen ................................................................

........................................................................ domiciliado en

1

...................................................................................................

....................................................................................... legez,

T. H. de .....................................................................................,

BAIMENA EMATEN DIOT

AUTORIZO

Bertan matrikulatuta dagoen …………………………………………...

Al alumno/a ..............................................................................

.................................................................................. ikasleari,

………………………………………..……… matriculado/a en el mismo ,

..................................................................................................

a participar en las actividades de Deporte Escolar

erakundearen ordezkaritzan Eskola Kirola jardueretan

representando a la entidad ...….................................................

parte har dezan.

..............................................................................................

……………….……..n, 201 ..ko………………………ren……….(e)an

En ……………………………, a ….… de ……………..de 201..

Ikastetxeko zuzendari edo kirol arduradunaren sinadura

Zuzendari edo kirol arduraduna

Firma del/a Director/a o Responsable del centro

1

Director/a o Responsable Deportivo

2
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Kirol Zerbitzua / Servicio de Deportes
Eskola Kirola

Deporte Escolar

II. inprimakia / formulario II
Goragoko kategorian parte
hartzeko idazkia
Escrito para participar en
categoría superior

BAO

25. orr.

EK2
Data / Fecha
Erregistro zk./
Nº de registro

GURASOEN EDO TUTOREAREN IDAZKIA, KATEGORIA BAT GORAGO PARTE HARTZEA BAIMENTZEKOA
ESCRITO PATERNO/MATERNO. PARTICIPAR EN CATEGORÍA SUPERIOR
Nik, .............................................................................................,

Yo D./Dña ……................................................................................,

jn.ak/and.ak ……………………………..………… NAN zenbakiduna eta

con D.N.I. nº ..................................................................................

............................................................................................ (e)ko

domiciliado en ..............................................................................

………………………………………………………………zk.an helbidea izanik,

calle ................................................................................. nº ......,

…………………………………………………………………………………..…………..

como padre/madre o persona tutora legal del/la jugador/a

jokalariaren guraso edo legezko tutore legez, adinez

.............................................................................................,

dagokionaren aurreko kategorian parte hartzeko baimena

le autorizo para que pueda jugar en una categoría superior a la

ematen diot, horrek sor ditzakeen arriskuen erantzukizuna

que le corresponde por su edad, asumiendo la responsabilidad

nire gain hartuz.

sobre los riesgos que puedan derivarse de
dicha práctica.

Sinadura

En ……………………………, a ….… de ……………..de 201..
Firma

3
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Kirol Zerbitzua / Servicio de Deportes

III. inprimakia / formulario III
Hezur-adina edo adin
biologikoa: ziurtagiria

Eskola Kirola

Certificado edad
ósea/Biológica

Deporte Escolar

26. orr.

EK3
Data / Fecha
Erregistro zk./
Nº de registro

Nik, ………………………..…………..………..… jaun/andreak,

Yo D./Dña ……..............................................................,

NAN …………………………………..….……….. zenbakidunak

con D.N.I. ….................................................................,

eta ……………….………….… zkidun. Mediku kolegiatuak

Médico/a colegiado/a Nº ……………......................………

ZIURTATZEN DUT:

CERTIFICA:

……………………………….(izena) kirolariak, …….…………
(data) jaioak, ……………………………………..……. urteko
hezur-adina edo adin biologikoa daukala, honako

Que el o la deportista ……………………………………………..
…………….… nacido/a el …….……..………..…….. presenta
una edad ósea/biológica de …………..……………… años
tras realizarle la/s siguiente/s prueba/s médica/s:

mediku probak egin ondoren:

Eta horrela jasota gera dadin, honakoa luzatzen dut.

…………….n, 201 ..ko......................ren........(e)an
SINADURA
FIRMA

Y para que conste, y a petición de la persona
interesada, expido el presente documento.

En …………………, a ..… de …………..de 201 .. ..
ZIGILUA
SELLO

4
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IV. inprimakia/ formulario IV

Kirol Zerbitzua / Servicio de Deportes

Ikasturtearen egiaztagiria

EK4
Data / Fecha

Acreditación de curso

Eskola Kirola

BAO

Erregistro zk./
Nº de registro

Deporte Escolar

IKASTURTEAREN EGIAZTAGIRIA / ACREDITACIÓN DE CURSO
Nik, .....................................................................................,

Yo .......................................................................................,

..................................................... (e)ko Lurralde Historikoan,

como .......................................................................................

..................................................................................................

del centro .................................................................................

(e)an helbidea duen ................................................................

........................................................................ domiciliado en

1

1

..................................................................................................

....................................................................................... legez,

T. H. de ....................................................................................,

ACREDITO QUE

EGIAZTATZEN DUT
………………………………...……………………………………………..………...

El alumno/a .............................................................................

ikaslea .............................................................................. ko

……………….……………………………está matriculado/a

........ mailan matrikulatuta dagoela.

en ……curso de..........................................................................

……………….……..n, 201 ..ko…………………..ren……(e)an

En ……………………………, a …… de ……………..de 201..

Ikastetxeko zuzendari edo arduradunaren sinadura

Firma del/a Director/a o Responsable del centro

Ikastetxeko zigilua

1

Zuzendari edo ikasketaburua

Sello del centro

1

Director/a o Jefe/a de Estudios

5
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V. inprimakia / formulario V

Eskola Kirola

Deporte Escolar

BAO

Azken fasean parte hartzeari
uko egitea
Renuncia a participar en la
fase final

EK5
Data / Fecha
Erregistro zk./
Nº de registro

AZKEN FASEAN PARTE HARTZEARI UKO EGITEA / RENUNCIA A PARTICIPAR EN LA FASE FINAL
Nik, .....................................................................................,

Yo .......................................................................................,

N.A.N …........................................................... zenbakidunak,

con D.N.I. nº .............................................................................

helbidea (herria, kalea, zenbakia)……......................................

domiciliado en ..........................................................................

………………………………...………………………………………………………...

calle ...................................................................... nº ..............,

dudanak,……………………………..…. Eskola kiroleko Programan

Como .......................................................................................

…………………………….…..… modalitatean inskribatuta dagoen,

del equipo .................................................................................

…………………………………….…………………….……………. entitateko

perteneciente a la entidad .....…..............................................,

……………………………………………………………………..……….taldeko

inscrito en el Programa de Deporte Escolar en la modalidad

1

1

……………………………………………… naizen aldetik,

de …….......................................................................

HONAKO HONEN BIDEZ NAHI NUKE JASOTA GERATZEA
ORAINGO DENBORALDIARI DAGOKION AZKEN FASEAN PARTE
HARTZEARI UKO EGITEN DIOLA AIPATUTAKO TALDEAK(*)

HAGO CONSTAR LA RENUNCIA DE DICHO EQUIPO A TOMAR
PARTE EN LA FASE FINAL QUE SE ORGANICE AL EFECTO
DURANTE LA TEMPORADA EN CURSO (*)
En ……………………………, a ….… de ……………..de 201..

Ikastetxeko zuzendari edo kirol arduradunaren sinadura

Firma del/a Director/a o Responsable del centro

Ikastetxeko zigilua

1

Zuzendari edo kirol arduraduna
(*) Azken fasea 4 jardunaldi baino gehiagokoa duten lehiaketetan,
beroni uko egin dioten taldeek ere parte hartu ahal izango dute egoki
jotzen bada. Taldeok ezingo dute txapeldun geratu, eta beraz federazio
bakoitzak erabakiko du nola antolatu.

Sello del centro

1

Director/a o Responsable Deportivo
(*)Para las competiciones en las que la fase final se desarrolle en
más de 4 jornadas de competición, los equipos que hayan
renunciado a la misma podrán participar en dicha fase si se
considerara conveniente. Dichos equipos no podrán optar a quedar
campeones, por lo que cada federación estipulará la manera de
llevarlo a cabo.

6
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VI. Eranskina / Anexo VI

EK6

Izena emateko orria

Data / Fecha

Eskola Kirola

Boletín de inscripción

Deporte Escolar

B.F.A – tik bete beharreko Erakunde zk.
Nº entidad a rellenar por la D.F.B

BAO

Erregistro zk./
Nº de registro

O.E Aldundia / Vº Bº Diputación

BIZKAIKO ESKOLA KIROLA PROGRAMA PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR
ERAKUNDEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD

Hemen islatutako eremuak nahitaez betebeharrekoak dira / Todos los campos aquí reflejados son obligatorios
Erakundearen izen ofiziala 1/ Nombre oficial de la entidad 1

IFZ / NIF

Zuzendaria-lehendakaria/ Director-a Presidente-a

Zuzendari-lehendakariaren Telefonoa / Teléfono Director-a Presidente-a

Ordezkatzen duen ikastetxea / Centro escolar al que representa
Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.)
Etxe zk.
Nº casa

Eskailera
Escalera

Solairua
Piso

Atea
Puerta

Udalerria / Municipio

P. K. / C. P.

Udalerria / Municipio

P. K. / C. P.

Jakinarazpenetarako helbidea / Dirección a efectos de notificación
Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.)
Etxe zk.
Nº casa

Eskailera
Escalera

Solairua
Piso

Atea
Puerta

Lurraldea / Territorio

Erakundearen telefonoa/ Teléfono de la entidad

Ikasketa-mailak / Niveles de enseñanza

Posta elektronikoa / Correo electrónico

KIROL ARDUNADUNAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEPORTIVA
IFZ / NIF

Deiturak eta Izena / Apellidos y nombre

Identifikazio zk. / Núm Identificación
Sexua / Sexo

Jaioteguna / Fecha de nacimiento

Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.)

Gizona / Hombre
Emakumea / Mujer
Etxe zk.
Nº casa

Eskailera
Escalera

Lurraldea / Territorio

Solairua
Piso

Atea
Puerta

Udalerria / Municipio

Telefonoa / Teléfono

Erakundearen zuzendari edo lehendakariaren sinadura
Firma del/a Director/a o Presidente de la entidad

P. K. / C. P.

Posta elektronikoa / Correo electrónico
Kirol arduradunaren sinadura
Firma de la Persona Responsable deportivo

Erakundearen zigilua / Sello de la entidad
1. La denominación oficial de la entidad debe corresponderse con la que figura en el N.I.F. La
tramitación de la documentación correspondiente a la subvención y participación deberá
de realizarse con la denominación oficial de la entidad. La entidad que no entregue
debidamente cumplimentado el presente impreso no será considerada inscrita en las
Actividades de Competición del Programa de deporte escolar.
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1. Erakundearen izen ofizialak IFZ delakoan agertzen denak izan beharko du. Dirulaguntzari
eta esku-hartzeari buruzko agirien tramitazioa erakundearen izen ofiziala erabiliz egin
beharko da. Inprimaki hau behar bezala beteta aurkezten ez duen erakundeari ez zaio
onartuko Eskola Kirola egitarauaren lehia-jardueretarako izena ematea.

