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Área 2.- Perspectivas de futuro

• Gizartearen ohituren aldaketaren ondorioz nerabeak kirolaren praktika bertan behera 
uzten ari dira. Sedentarismo hau mehatxu handia izango da kirol federatuarentzat, 
areago indibiduoaren aisialdian bestelako eskaintza erakargarriak badaude. Joera kirol 
praktika indibidualizatua da, eta ez beti formala. 

• Kirolak protagonismo oso handia du eta izango du gizartean eta horrek antolakuntzari 
dagokionez era askotako bilakaera eragiten du, etenik gabe  eskatzen den 
errealitateari egokitzen egon behar duelako. 

• Kirola laborategi soziokiroletakoa da eta berezko baloreak sustatuko ditu (gustatzen 
zaigu, ondo ikusten ditugu geure buruak, autoestimua) nerabeen artean hedatzen diren 
kanpoko baloreekin erkatuta. Berezko edo barruko baloreak  kirolaren praktika hori 
fidelizatzeko gakoa izango dira .
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• Federazioen betebeharra da guztientzako izango den kirola jagotea eta 
zaintzea, euren ataza guztiok kirol jarduera egiteko kirolaren egokitzapena 
delako.

• Estaturik gabeko nazioetako kirol federazioek  nazioarteko lehiaketetan esku 
hartzeko aukera izango dute baldin eta nazioarteko kirol federazioko araudiek 
hori baimentzen badute.

• Kirolak gutxiengo batentzako merkataritzako egitura profesionalak ditu  eta 
horiek, antolakuntzaren mailan, kirolaren gainerako arloekin koordinatu behar 
dira.

• Egitura ekonomiko orekatu batek liga profesionalak bilatu behar ditu 
gehieneko errentagarritasun ekonomikoa lortzeko eta horretarako goitik behera 
merkataritzakoak diren kontzepzioak hautatzen dira
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• Egon daude lehiaketak antolatzeko aukera berriak eta, horietan, lehiaketa horren jabeek 
berariaz dira esku hartzen duten klubak  eta, aldi berean, irizpide desberdinekin esku 
hartzeko sailkapenak planteatzen dira. 

• Kirolaren arloko boluntarismotik federazioetako pertsonal teknikoaren, 
administraziokoaren eta zuzendaritzakoaren  profesionalizazio eta gaitasunera iristeko 
urratsa bilatu eta burutu behar da.

• Profesionalaren balore afektiboa federazioek pertsonal guztiak erakundearen helburuan 
eta xedean erabateko inplikazioa izatea lortzeko kontuan hartu behar duten elementu 
erantsia da, baina hori horiek izan behar duten prestakuntza akademiko altua ahaztu gabe.

• Kudeaketaren hobekuntzaren ildoek gobernu oneko ekintzak eta ekintza horiek zintzo eta 
jator garatzea izan behar dute. Ondore horretarako ezin da ahaztu erakundeen helbururik 
behinena eta, aldi berean, bitartekoek hasierako objektiboaren helburua bete behar dutela. 

• Federazioen erronka, XXI. gizaldian, sasoi berriei egokitzea da, federazio bakoitzak bere 
kirolariei eskaintzeko dituen kirol zerbitzuetan gero eta kalitate handiagoa eskainiz .




