
Eskola kirola: 2002-03 denboraldiakirolbide: BasauriReportaje: Nuestro ciclismo, a examen

deell trriiaattllóónn
reeggrreessaa a laa élliittee

Beerraassaatteeggui
ViirgginiaaVirginia

Berasategui
regresa a la élite

 del triatlón

2002002ko urria, 9. zka.2ko urria, 9. zka.2002ko urria, 9. zka.

igotzzeareen alde
kaategoriaz
GSI-reekin,
Bizkaaialde eta
GSI Bilbo F..S.GSI Bilbo F.S.
Bizkaialde eta
GSI-rekin,
kategoriaz
igotzearen alde

vaassccaa del año
mejjor trraaineraa
Urddaibaai,,Urdaibai,
mejor trainera
vasca del año





aurkibidea

3

4

EDITORIALA

7

I. ARMENTIA (GSI-BILBO):
“BIZKAIALDE ETA GSI-REKIN,

KATEGORIAZ IGOTZEAREN ALDE”

9

BASAURI:
ETENGABEKO KIROL
GARAPENAREN ALDE

14

MEDIKUNTZA:
DENBORALDI BERRIA,

 HELBURU BERRIAK

26

HACIA UN NUEVO
DEPORTE ESCOLAR

29

TXIRRINDULARITZA:
ITZULERAK, SENDOTZEAK ETA EZUSTEAK.

MIGUEL MARTINEZ (CESPA):
“BIZKAIALDE CANALIZA CORRECTAMENTE

LAS AYUDAS AL DEPORTE”

5

15

VIRGINIA BERASATEGUI:
“IRONMAN BAT

RABAZI NAHI DUT”

21

ARRAUNA:
CASTROREN BERRESPENA,
URDAIBAIREN ADOREA ETA
EZINBESTEKO EZTABAIDAK



Arrauna eta araudia

Nire ustez, ez da batere gehiegizkoa kirola hiru arau-
ditan oinarritzen zuen banaketa akademikoa: le-
henengo araudiak kirol bat beste batetik desber-

dintzen du, eta Federazio gehienetan kirolaren araudia
deitzen da. Besteak, diziplinaren araudiak edo zehatze-
ko araubideak, klubek eta kirolariek kirolkontrako por-
taerengatik dituzten arriskuak arautzen ditu. Eta hi-
rugarrenak, lehiaketa bakoitzeko sailkapenaren bere-
zitasunak finkatu egiten ditu: igoerak eta jaitsierak,
irabaztean lorturiko puntuak, berdintzeetan hartu
beharreko erabakia eta lehiaketetan edo, hobeto esan-
da, federazioek antolatzen dituzten lehiaketetan ager
daitezkeen bestelako berezitasunak.

Federazioen hiru zutabe horiek, gaur,
beste osagarri askorekin agertzen dira; izan ere, eu-
ren artean oso desberdinak direnez gero mugikor-
tasun gradu ezberdina ere badute: kirolaren arau-
dia jendearen eta kirola egiten dutenen joera be-
rriei eta interesei ia modu iraunkorrean egokitu be-
har zaie; “lehiaketetako” araudiak, zaletuei la-
gundu eta eurengan aldez aurreko itxaropenak sor-
tuko duen nolabaiteko egonkortasuna bermatu be-
har du, horrela, zaletuek aurretia handiz jakingo
dute zeintzuk igoko diren bigarren mailatik lehe-
nengora edo zer egin behar den hurrengo urtean
UEFA Kopan zein Euskal Herriko Arraun Ligan
egoteko.

Saskibaloiak, futbolak edo arraunak
mugikortasunen edo inmobilismoen adibide asko azal

dezakete; baita onurak edo ezegonkortasunak eta deso-
rientazioak ere.

Alabaina, gure ustez, arraunaren “lehia-
ketetako” araudiak duen mugikortasun eta iraungitzeak

zaletuak nahastu egiten ditu; eta Federazioa, denboraldi
bakoitzean, nagusi diren presioetara egokitu behar dela ema-

ten du.

Bestela esanda, araudiaren aldakortasunean ber-
tan klubek presio egiteko eta manipulatzeko gaitasunaren balora-

zio positiboa ematen da: edozein araudik baztertu beharreko ondo-
rio maltzurra.
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