
 

Bilbon, 2020ko azaroaren 16a. 

 

"Banakako" kirolak dira, eta "ia zero" kutsatzeko arriskua dute. 

Euskal Pilotak, Tenisak, Padelak eta Mahai-tenisak eskola-mailan zein maila federatuan jokatzea 
eta 6 pertsonako taldeetan entrenatu ahal izatea eskatzen dute.  

Behean sinatzen duten federazioek, azaroaren 6ko COVID-19ak kirolari aplikatutako murrizketen inguruan, honako 

hau adierazi nahi dute: 

 "Kirola OSASUNA dela", kirolak sistema immunologikoa indartzen duela eta konfinamendu eta krisien 

aurrean, errefortzu psikologikoa dela eta estresa arintzen duela, hori dela eta, funtsezko jardueratzat hartu 

beharko litzateke. 

 Kutsatzeko arriskuari dagokionez, kirol guztiak ez dira berdinak, eta, beraz, tratu desberdina izan behar 

dute, beste eremu batzuetan gertatzen den bezala, kirol horiek birusaren aurrean babes nitxoak dira (haien 

ezaugarriengatik kutsatzeko zailtasuna). 

 Gure kirolek, aisialdi garaia, jarduera osasungarri eta ez kutsatzaileekin betetzen dute (gazteen bilerak, 

jolas-parkeetako guraso eta umeen pilaketak, etxeetan helduen bilerak, jaiak… saihesten dituzte).  

 Gure ustez, ez lirateke bereizi behar lehiaketa-kategorien mailak edo federazio-lizentziaren mailak. Uste 

dugu kirol-espezialitate horiek praktikatzeko baimena hala erabakitzen duten pertsona guztiei eman 

beharko litzaiekela, praktika hori kluben eta dagokion federazioen bidez bideratuz. 

 Gure kirolak "BANAKAKO KIROLAK" direla (nahiz eta kasuren batean bikoteka jokatu); kirol-espezialitate 

horietan, kirolariek espazio irekietan, erdi-irekietan edo behar bezain zabal eta aireztatuetan egiten dutela 

praktika eta kirolarien artean "segurtasunaz baino askoz gehiago" bereizita, distantzia hori zehazten duten 

elementu fisikoekin ere, beraz, erabateko konfinamendua ez den beste edozein egoeratan egin ahal izango 

lirateke. 

 Gure klubek eta profesionalek ezarritako osasun-neurri guztiak hartzen dituztela, eta, horrez gain, 

Aldundien nahitaezko COVID-aren aurkako protokoloen ikastaroak egin dituztela. 

 Ez dugula INOLAKO kutsaduraren berri, ez entrenamenduetan (eskoletan, ikastaroetan, etab.) eta 

baimenduta zeuden bitartean, gure federazioek antolatutako txapelketa eta torneoetan ezta ere.  

 Gure sektorean ezarritako itxieraren ondorioz (nahiz eta sektore segurua izan), gure Euskadiko 

federazioetako klub eta profesionalek, kasu batzuetan, % 100era arte murriztu zaizkiela beraien diru-

sarrerak.  

  
*Bestalde, ez dugu ulertzen zergatik hartzen dituzten Foru-Aldundiek eta Udalek are neurri murriztaileagoak Eusko 

Jaurlaritzak kirolaren arloan emandakoak baino. 

Aurrekoa kontutan hartuta, zuekin eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarekin modu koordinatuan lan egiteko 

KONPROMISOA HARTZEN DUGU, elkarrekin modu seguru eta osasuntsuan bizi ahal izateko behar diren parametroak 

zehaztuz.  

ONDORENGOA ESKATZEN DUGU: 

Gure kirolak eta hauetan egiten diren 6 pertsona arteko entrenamenduak, bai eskola mailan zein federatuan, 

indarrean dauden segurtasun-neurri guztiekin (gel hidro-alkoholikoaren erabilera, segurtasun distantzia, aldagelak ez 

erabiltzea eta muxukoa erabiltzea), modu normalizatuan praktikatu ahal izatea.  
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