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• Bertan behera geratu dira taldeko kirol-jarduera guztiak, hala entrenamenduak nola 

txapelketak. Salbuespena izango dira kirol-jarduera profesionalak edo 

erdiprofesionalak. 

 

• Klase partikular, eskolako klase, partidu erako klase eta halako modalitateetan 

gauzatzen diren ikastaro edo jarduerak egin daitezke, baldin eta Dekretuak ezartzen 

dituen baldintzak betetzen badira:  

 

Maskara nahitaezkoa da, taldeak gehienez 6 pertsonakoak izango dira, pertsonen 

arteko distantziari eutsi behar zaio, edukiera % 40koa izango da eta jarduera 

norberaren udalerrian edo ohiko igarobideko udalerri mugakideetan egin behar da. 

 

Klase bakoitzean talde bat baino gehiago egon daiteke aldi berean, eta pertsona 

batek talde baten baino gehiagoren ardura izan dezake bere gain. 

 

• Dekretuak kirol-klub eta kirol-instalazioetan programatutako ikastaro edo 

jarduerak aipatzen ditu; ez KIROL-KLUBENAK, baizik eta kirol-instalazioak 

dituzten eta oro har jarduera programatuak eskaintzen dituzten KIROL-

KLUBETAN egiten direnak. 

 

• Ezin dira kirol-instalazioetako dutxak eta aldagelak erabili. 

 

• Instalazioak goizeko 6:00etatik aurrera ireki ahal izango dira jendearentzat, eta 

21:00etan itxi beharko dira. Ordu horretatik aurrera, langileek egin gabe geratu 

zaizkien barne-jarduerak egin ahal izango dituzte. 

 

• Elkarrekin bizi diren jokalariek taldean egin dezakete jarduera fisikoa. 
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• Jokalari erdiprofesionalak izango dira Urrea lizentzia duten eta FVP-EPFren 

txapelketa absolutuetan jokatzen duten guztiak (Padeleko Euskal Zirkuitua, 
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Taldekako Euskal Liga, Taldekako Euskadiko Txapelketa eta Euskadiko Txapelketa 

Absolutua). 

 

• Jokalari erdiprofesional guztiak mugikortasun-mugarik gabe entrenatu daitezke. 

 

• Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da, jarduera fisikoa egiteko unean izan ezik. 

 

• Kirolari erdiprofesionalek aldagelak erabili ahal izango dituzte hala txapelketatan 

nola entrenamenduetan, baina aldagelen edukiera errespetatu beharko dute eta 

pertsonen arteko 1,5 metroko distantziari eutsi beharko diote. 

 

• Edonola ere, instalazioak aldageletako airea berritzeko aukera ematen duen sistema 

bat izan beharko du. 

 

• Ikuslerik ezingo da egon kirol-ekitaldietan. 

 

* Honekin batera doan dokumentu zabalgarrian dago zehaztuta zein instalazio homologatutan 

egin daitezkeen Padeleko Euskal Zirkuituko txapelketak eta entrenamenduak. 

 

** Federación Vasca de Pádel-Euskal Padel Federazioak baino ezin ditu eman kirolariak 

akreditatzeko ziurtagiriak. 
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