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Esku artean duzun lan hau

beste urrats bat da futbol entre-

natzaileentzako ikasketen baitan.

Izan ere, bere argitalpenak bat

egiten du Euskal Autonomia Er-

kidegoko hiru probintzietan fut-

bol ikasketak eskaintzeko homo-

logazioa duen erakundearen inplikazioarekin.

Hala, 2013. urtean Bizkaian, Gipuzkoan eta

Araban, lehen aldiz eta modu komunean, eus-

karaz emango dira Lehen mailako entrenatzai-

le titulua ateratzeko ikasketak. Zorioneko be-

rria, beraz!

Kirol eskola ofizialek arazoak dituzte

ikasketak euskaraz eskaini ahal izateko, hiz-

kuntza honetan oso material gutxi argitaratu

delako. Lan honek hutsune hori betetzea du

helburu. Eta kasu honetan, hain zuzen ere, fut-

bolaren bloke espezifikoa irakasteko dagoen

gabeziari eman nahi dio irtenbidea. Liburua

eskola ofizialen eskura jarriko da, haiek es-

kaintza normaltasunez luza dezaten. Bide hau

jorratzen hasi ginenok aspaldian ohartu ginela-

ko eskola ofizialei laguntza eman behar genie-

la. Zorionez, irakasle eta ikasle asko badira

euskaldunak, eta horrek helburua errazten du.

Material hau eskola ofizialen eskura

egoteak, futbol munduan, aurrerapauso ga-

rrantzitsua ekarriko du euskararen normaliza-

ziorako. Horrela, eskolan euskaraz ikasi eta

futbola maite dugunok futbol ikasketak ere

euskaraz egiteko aukera edukiko dugu, orain

arte egon ez dena. Ondorioz, ohizko irakas-

kuntzan izan dugun prozesua ez

da kirolean eten egingo: eskolan

euskaraz ikasi duenak futbola

euskaraz ikasteko aukera ere

edukiko du.

Bestalde, aipatu beharra

dago, liburu honetan Lehenengo mailako ikas-

ketei dagozkien edukiak batu diren arren, egi-

tasmoa entrenatzaile tituluaren hiru mailetara

hedatzeko as-moa dugula. Horrela, aurten

Bigarren mailako materiala ere emango dugu

argitara, eta konpromiso irmoa hartu dugu

Hirugarren mailako materiala datorren urterako

plazaratzeko. Orain gutxi arte utopia zena pix-

kanaka-pixkanaka badoa errealitate bihurtzen.

Entrenatzaile euskaldunak baditugu, eman

diezaiegun aukera, beraz, futbol irakaskuntza

euskaraz jaso dezaten eta, ondorioz, haien

ezagutza euskaraz transmititzeko gai izan dai-

tezen.

Zeharkakotasuna nagusi den aro hone-

tan, halako egitasmoek sekulako ekarpena

egiten diote hizkuntza-normalizazioari. Kirol-

ean ere euskara zeharkakoa izaten denean,

gure helburua bete dugula atera ahalko dugu

ondorio. Ordura arte, gogor ekingo diogu lana-

ri, eskua gurekin batera bidea jorratu nahi du-

ten pertsona zein erakunde guztiei luzatuz.
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KKooiikkiillii  LLeerrttxxuunnddii l Itzarri Consulting-eko zuzendaria eta futbolari profesionala
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11..11 l KKiirrooll  tteekknniikkaarriiaarreenn  llaannbbiiddee--iirruuddiiaa

Urriaren 24ko 1363/2007 Errege-dekretuak agintzen du kirol irakaskuntzen bitartez lortzen

diren gaitasunak eta konpetentziak.

Kirol titulazioak araubide bereziko irakaskuntzak dira. Horrela jasotzen da  abenduaren

23ko 10/2002ko Lege organikoan. Era berean, maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoak hez-

kuntza sistemaren barruan dauden beste irakaskuntzen parean jarri eta kualifikazio profesiona-

len katalogoaren barruan sartzen du.

Kirola eta jarduera fisikoa bada ekonomikoki sektore boteretsua, hazkunde-gaitasun han-

dia du eta zerbitzu ugari eskain dezake. Hazkunde honek derrigorrezko egiten du giza baliabi-

deen profesionalizazioa, baita teknikariei eskatu beharreko eskumenak ere.

Administrazioek sustatzen dituzten kirol teknikoetan zein errendimenduzko kiroletan oso

garrantzitsua da kirol teknikariaren irudia. Horrek etapa bakoitzeko prozesua zuzenduko du eta

lortu beharreko helburuak betetzen saiatuko da, formazio zein errendimendu mailan. 

Maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoak kirol ikaskuntzen titulazioak zeintzuk diren

ezartzen ditu, eta curriculumaren oinarrizko alderdiak eta ikastetxeen eskakizun minimoak.

Legeak Kirol Kontseilu Gorenak onartutako modalitate desberdinak hartzen ditu kontuan eta

ikasleak kirol espezializazio batean prestatzea jotzen du helburutzat, eta horiek lan munduan

sartu eta gizaki aktibo bat bilakatzen laguntzea. Horrezaz gainera, kirol irakaskuntza beste ira-

kaskuntza batzuekin parekatu eta lotzen du, baita unibertsitateko irakaskuntzekin ere.

11..11..11 l KKiirrooll  iirraakkaasskkuunnttzzaarreenn  hheellbbuurruuaakk

Maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoak aurreikusten duen moduan, kirol irakaskuntzek

gaitasun eta eskumen hauek lortzen lagunduko dio ikasleari:

1) Dagokion tituluaren profil profesionalaren gaitasunak garatzea.

2) Teknika hobetzea hastapenean, gidaritzan eta oinarrizko entrenamenduan. Talde gida-

ritza eta goi mailako kirolariak bideratzea bermatzea.

3) Aukeratutako modalitatearen ezaugarriak eta antolamendua, eta norbanakoaren esku-

bideak eta betebeharrak ezagutzea.

4) Norbanakoaren lana segurtasunez egiteko abileziak eta ezagutzak jasotzea, kirol ingu-

runea zaindu eta errespetatuz. Kirolarien osasuna bermatzea eta ezgaitasuna dutenen integra-

zioa ahalbideratzea.

5) Ikasleak etengabeko heziketa jasotzeko joera eta modalitate desberdinetara egokitze-

ko gaitasuna izatea.

6) Norbanakoaren ardura eta esfortzua garatzea eta transmititzea, bai kirol praktikan, bai

irakaskuntzan.

7) Joko garbia, errespetua, osasun praktikak, nork bere gorputza zaindu eta errespetatzea

eta horiek bezalako balioak garatzea eta transmititzea.

8) Irakasleari enpresa munduko jarduerak jorratzeko gaitasunak ematea.
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11..11..22 l KKiirrooll  iirraakkaasskkuunnttzzaarreenn  ooiinnaarrrriiaakk

1) Erantzuna emango die  kirol sistemaren beharrei, eta ikasleei beharrezkoak diren gaita-

sunak eskainiko dizkie, gizartean pertsona aktiboak izan daitezen.

2) Maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoaren arabera, kirol irakaskuntzak araubide

bereziko irakaskuntzak dira.  

3) Maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoaren arabera, kirol sistemaren barruan dauden

irakaskuntzak Lanbide-katalogo Nazionalaren barruan ere badaude. 

11..11..33 l KKiirrooll  iirraakkaasskkuunnttzzaarreenn  eessttrruukkttuurraa

1) Maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoaren arabera, kirol irakaskuntza bi mailatan

sailkatzen da: erdi mailakoa eta goi mailakoa.

2) Maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoaren arabera, maila biak ikasi ahal izateko,

Derrigorrezko  Bigarren Hezkuntza bukatuta eduki behar da.  

11..11..44 l KKiirrooll  iirraakkaasskkuunnttzzaarreenn  ooiinnaarrrriizzkkoo  aannttoollaakkeettaa

1) Maiatzaren 3ko 2/2003ko Lege organikoaren arabera, kirol irakaskuntza kirol barruan

dauden modalitateak eta Kirol Kontseilu Gorenak espezialitatetzat hartzen dituenak kontuan

hartuta antolatuko da. 

2) Kirol irakaskuntza zikloetan antolatzen da.

a) Erdi mailako kirol irakaskuntza bi ziklotan dago banatuta: hasierako zikloa eta 

erdi mailako ziklo amaiera.

b) Goi mailako irakaskuntza ziklo bakar batean dago antolatuta.

11..11..55 l PPrrooffiill  pprrooffeessiioonnaallaa

1) Kirol irakaskuntzaren zikloek profil profesional zehatz bati emango diote erantzuna.

Profil profesionala titulazio bakoitzaren arauek definituko dute. 

2) Profil profesionala kirol sistemaren barruan behar diren gaitasunek eta funtzioek defini-

tzen dute.

3) Erdi mailako irakaskuntzak erantzuna emango die kirol hastapena, kirol teknifikazioa

eta kirol edo jarduera gidatzea bezalako eskumenei. 

4) Goi mailako irakaskuntzak hauek definitzen ditu: entrenamendua, talde eta goi errendi-

menduko kirolariak gidatzea, eta horiei dagokien espezialitatean eskakizun handiko gidaritza

eskatzen duten eskumenak eta funtzioak. 
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ERDI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA. 1. MAILA

PROFIL PROFESIONALA Modalitatearen hastapena eta promozioa egiteko eskumenak.

ESKUMENAK
-Oinarrizko printzipio teknikoak eta taktikoak agindu.
-Kirolaria lagundu eta gidatu kirol praktikan.
-Kirolarien segurtasuna bermatu eta lehen sorospenak eman, beharrezkoa bada.

GAITASUNAK

-Modalitatearen irakaskuntza eman, helburuak, edukiak eta ebaluazio irizpideak kontutan hartuta eta pro-
gramazio orokorra oinarritzat duela.
-Oinarrizko teknika eta taktika irakatsi, material eta hornikuntza egokiak erabiliz.
-Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ebaluatu, akats teknikoak antzeman, zuzenketak egin eta kirolariak
ondorengo faseetarako prestatu.
-Instalazioen erabilera azaldu.
-Janzkera egokia azaldu.
-Irakaskuntzarako materiala aukeratu eta prestatu.
-Taldearen kontrola eraman eta jarduera dinamizatu.
-Oinarrizko arauak irakatsi eta betearazi.
-Kirolariak teknika eta  gaitasun fisikoak hobetzera animatu.
-Kirol jardueraren arauak eta balio etikoak transmititu.
-Kirolariak praktika osasuntsuetara bideratu.
-Ohiko lesioak ekidin.
-Larrialdietarako protokoloa bete.
-Osasun asistentzia kontrolatu.
-Gaixoaren lekualdatzea antolatu eta segurtasun neurri egokiak hartu.

KIROL JARDUERAK

Kirol hastapenean jardungo du, modalitatearen esparru publikoan zein pribatuan. Zerbitzua enpresa edo
erakunde hauetan eman dezake:
-Kirol zein hastapen eskolak.
-Klub eta kirol elkarteak.
-Kirol patronatuak.
-Kirol zerbitzuetako enpresak.
-Eskola kirola.

ARDURAK

Goitik emandako ardurei jarraituko die:
-Oinarrizko teknika eta taktika irakatsi, gorenak ez diren haur eta senior mailetan lehiatzeko.
-Helburuak, baliabideak, metodoak eta materialak aukeratu.
-Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesua kontrolatu eta ebaluatu.
-Eguraldiaren arabera arropa egokia zein den adierazi.
-Kirolaria eta taldea gidatu jardueran.
-Segurtasuna bermatu.
-Lehen sorospenak eman.
-Arauak betearazi.
-Osasun zerbitzuekin elkarlana.
-Kirol zerbitzuaren arduradunaren aginduak bete.
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ERDI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA. 2. MAILA GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA

Modalitatearen programazioa egiteko  eta teknika/taktika erakusteko
eskumenak.
Kirolariak zein taldeak entrenatzeko gaitasunak.

Kirolarien eta taldeen entrenamendua eta plangintza zuzentzeko eskumenak.
Horien parte-hartzea erdi mailako eta goi mailako lehiara bideratu eta kirol
eskolak zuzendu.

-Aukeratutako modalitatea irakatsi, zuzendu eta programatu.
-Taldeak zein kirolariak lehiara zuzendu.

-Entrenamendua zuzendu eta planifikatu.
-Kirolari zein taldeen gidaritza erdi mailako zein goi mailako lehiara bideratu.
-Mintegiak, eskolak... zuzendu.

-Modalitatearen programazioa eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesua-
ren ebaluazioa.
-Teknika eta taktika hobetzeko prozesua egin.
-Irakaskuntzaren aurreratzea ebaluatu.
- Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ebaluatu, akats teknikoak antze-
man, zuzenketak egin eta kirolariak ondorengo faseetarako prestatu.
-Entrenamenduak epe laburrera zein ertainera prestatu. 
-Entrenamenduak gidatu, kirol helburuak lortzeko. Segurtasun neurriak
kontuan hartuta.
-Mailaren arabera, prestakuntza fisikoa gidatu.
-Taldea eta kirolaria lehiara zuzendu, oinarrizko arauak betetzen.
-Lehiara egokitzeko aspektu taktikoak prestatu.
-Lehian, alderdi tekniko eta taktikoak zuzentzeko gaitasuna.
-Instalazioen segurtasun neurriak kontrolatu.
-Kirol errendimendurako maila dutenak antzeman.
-Kirol helburuak lortzeko plan bat egin, maila fisikoak, teknikoak eta
taktikoak kontuan hartuta eta segurtasun neurriak kontrolpean dituela.
-Norberaren lanarekin zerikusia duen informazioa jasotzen jakin eta
teknika eta tendentzia berriak erabiltzeko prest egon.
-Jarduera profesionalaren aldaketa teknologikoak, ekonomikoak eta
antolamenduari buruzkoak antzeman.
-Norberaren lanaren aspektu komunikatiboaren, ekonomikoaren eta
pedagogikoaren gaineko ikuspegi global bat izan.

-Lehiari begira, epe ertaineko eta luzeko programazioa egin.
-Goi mailako lehiara bideratutako entrenamenduak zuzendu.
-Errendimenduaren araberako prestakuntza fisikoa zuzendu.
-Lehiaren planteamendu taktikoa egin.
-Lehian, alderdi tekniko eta taktikoak zuzentzeko gaitasuna.
-Lehia ondoren errendimendua baloratu, kirol zientzietako espezialistekin
batera.
-Modalitatearen irakaskuntza-ikaskuntza prozesua programatu.
-Jarduerak programatu, modalitatearen garapen egokia lortu ahal izateko.
-Beste teknikarien jarduerak planifikatu eta koordinatu.
-Bere ardurapean dauden teknikarien segurtasuna bermatu.
-Enpresa txiki edo ertaineko  kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa
eraman.
-Modalitatearen lehiak antolatu eta haiek zuzendu.
-Jarduera profesionalean teknologikoki zein sozialki ematen diren aldake-
tetara egokitu.  

Arduradunak autonomo erregimenean hartuko dira arlo pribatu zein
publikoko enpresetan. 
Goi mailako entrenamendu eta irakaskuntza arloan egingo du lan. 
Zerbitzua enpresa edo erakunde hauetan eman dezake:
-Kirol eskolak.
-Klub eta kirol elkarteak.
-Kirol federazioak
-Kirol patronatuak.
-Kirol zerbitzuetako enpresak.
-Eskola kirola.

Arduradunak autonomo erregimenean hartuko dira arlo pribatu zein publi-
koko enpresetan. 
Goi mailako entrenamendu eta irakaskuntza arloan egingo du lan. 
Kirol kudeaketan, kirol eskolak eta mintegiak zuzenduko ditu. 
Zerbitzua enpresa edo erakunde hauetan eman dezake:
-Goi mailako kirol errendimendu-zentroak.
-Kirol teknifikazio-zentroak. 
-Kirol eskolak.
-Klub eta kirol elkarteak.
-Kirol federazioak
-Kirol patronatuak.
-Kirol zerbitzuetako enpresak.
-Eskola kirola.
-Kirol teknikariak prestatzeko zentroak. 

Ardura hauek eskatzen zaizkie:
-Kirolariei irakatsi, harik eta egite tekniko eta taktikaren ezagutza lor-
tzen duten arte.
-Kirolari eta taldeen entrenamendua.
-Prozesuaren ebaluazioa eta kontrola.
-Kirol errendimenduaren mailaren kontrola. 
-Kirol lehiaketetan, kirolariak eta taldeak teknikoki zuzentzea. 

-Goi mailako eta maila ertaineko taldeen teknika eta taktikaren entrena-
mendua, eta gidaritza teknikoaren plangintza.
-Prestakuntza fisikoa programatu eta zuzendu.
-Bere ardurapean dauden teknikoen gidaritza eta segurtasuna bermatu.
-Departamentu jakin bat teknikoki, ekonomikoki zein administratiboki
zuzentzea.
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11..22 l SSoollddaattaa  dduueenn  llaannaa  eettaa  ssoollddaattaarriikk  ggaabbeekkooaa;;
ggiizzaarrttee  bbaallddiinnttzzaakk  eettaa  zzeerrggaakk;;  eerraannttzzuukkiizzuunnaakk  eettaa
eesskkuummeennaakk  

11..22..11 l SSoollddaattaarriikk  ggaabbeekkoo  llaannaa  ––  BBoorroonnddaatteezzkkoo  llaannaa

Kirol arloan, badaude lagun asko borondatezko lana egiten dutenak; hala ere, zaila da

esatea boluntarioak nortzuk diren, kluben eta teknikarien artean harreman ezberdinak baitaude.

Eusko Jaurlaritzako 17/1988ko Legearen arabera (2. artikulua), borondatezko lana pertsona fisi-

koek egiten duten interes orokorreko lana da, beti ere hurrengo baldintzak kontuan hartuta egi-

ten bada:

–Solidaritatez eta interesik gabe.

–Askatasunez eta lan-harremanik gabe.

–Soldatarik gabe.

–Programa eta proiektu zehatzak dituzten ordainsaririk gabeko elkarteetan egiten bada. 

Boluntario batek adierazitako ezaugarriak bete behar ditu; hala ere, batzuetan, teknikariek

diru bat jaso ahal dute, lanak ekartzen dien gastuari aurre egiteko. Lan-kontratua edo lan-akor-

dioa duten teknikariak ezin dira boluntarioekin ordezkatu, haien lana egin dezaten.

11..22..22 l SSoollddaattaa  dduueenn  llaannaa  ––  EEggiinnkkiizzuunn  pprrooffeessiioonnaallaa    

Eginkizun profesionalari dagokionez, bi modalitate daude: eginkizun profesionala eta

eginkizun enpresariala. Lehenengo modalitatean aritzen denak berarentzat edo enpresa baten

eginkizunak betetzeko egingo du lan; eta bigarren kasuan, lana enpresa baten bitartez eta kirol

teknika ezberdinak garatuz egingo da. Enpresa horrek helburu ekonomikoa izan daiteke, edo ez.

Helburu ekonomikorik ez badu, dirua ezin izango da langileen artean banatu; helburu sozialeta-

ra bideratu beharko da. 

11..22..33 l KKiirrooll  tteekknniikkaarriiaarreenn  llaannbbiiddeeaarreenn  aallddee  ffiisskkaallaakk

–Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ): 2003. urteko urtarrilaren 1etik hona, per-

tsona pasiboek, pertsona fisikoek, eta jarduera profesionala zein enpresariala betetzen dutenek

ez dute zerga hau ordaindu behar. Hala ere, derrigorrean aurkeztu behar dute zergaren alta.  

–Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ): izaera pertsonala duen zerga da

eta urtean jasotako errenta guztiak aitortzeko beharra adierazten du. Hauek dira:
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–Lan-etekinak.

–Kapital etekinak (higigarria zein higiezinetakoa) 

–Jarduera ekonomikoaren etekinak. 

–Ondare galerak eta irabaziak.

–Legeak ezarritako errentak: higiezinen errenta, fiskalitate gardena, irudi-eskubideak eta

talde inbertsioen erakundeak.

Langile autonomoak, enpresaburu indibiduala den heinean, haren jarduera ekonomikoen

etekinengatik PFEZa ordaindu behar du. Baina besteen kontura lan egiten duen kirol teknikariak

jasotzen dituen ordainsariak, berriz, eta PFEZari dagokionez, lan pertsonalaren ordainsaritzat

hartuko dira.  Jarduera ekonomikoetatik kanpo geratzen diren etekinak eta lan-harreman baten

bitartez jasotzen diren ordainsariak (zuzenak eta ez zuzenak, finkoak eta aldakorrak, diruz

ordaintzen direnak eta beste modu batean ordaintzen direnak) lan-etekinak dira. PFEZ legeak

hauek hartzen ditu lan-etekintzat:

–Soldata.

–Langabeziako sorospena.

–Ordezkaritza-gastuak.

–Dietak eta bidaiak.

–Pentsio planak.

–Gizarte-segurantzatik jasotako pentsioak: ezgaitasun, erretiro, istripu, gaixotasun edo

alarguntasunagatik.

–Funtzionarioen mutualitateetatik jasotako ordainsariak, eta umezurtzen instituzioetatik

edo antzeko erakundeetatik jasotakoak.

–Pentsio planak dituztenek jasotzen dituzten ordainsariak.

–Mutualitateekin egindako seguruetatik jasotako ordainsariak.

–Jarduera ekonomikotik kanpo emandako hitzaldi eta ikastaroengatik jasotako ordainsa-

riak.

–Talde aseguruetatik erretiro edo ezgaitasunagatik jasotako ordainsariak.

–Literatura, arte edo zientzia arloko lanek ematen dituzten etekinak, haiek kudeatzeko

eskubidea hirugarren bati ematen bazaio.

–Administratzaileen eta administrazio-kontseiluko arduradunen ordainsariak.

–Beka publikoak.

–Irabazi asmorik gabeko erakundeetatik jasotzen den ordainsaria, lan-harremana dagoe-

nean.

–Izaera bereziko lan-harremanetik jasotako ordainsaria: goi mailako zuzendaritzako langi-

leak, kirolari profesionalak, artistak eta ikuskizunak, eta etxeko langileak.

–Era ezberdinetan jasotako etekinak.

Formula hau erabiltzen da zergaren ordainketarako: lan-etekin osoa (dirua edo beste era

bateko balioak) – etekin bidegabeak – kentzen diren gastuak = lanaren aurreko etekin garbia –

murriztapen orokorra = lan-etekin garbia.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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–Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ): kontsumoan ezartzen den zerga da:

–Enpresariek eta profesionalek emandako zerbitzuetan.

–Europar Batasuneko herrialdeetan erositako ondasunetan.

–Ondasunen inportazioetan.

Bezeroei sektore bakoitzari dagokion BEZa gehituko zaie, zerga horretatik libre daudenak

izan ezik. Kirolari dagokionez, hauek ez dute BEZik ordaindu behar: erakunde publikoak, kirol

federazioak, Espainiako Batzorde Olinpikoa, Espainiako Batzorde Paraolinpikoa eta helburu

soziala duten erakunde pribatuak. Beti ere kirolaren inguruko jardueretan aritzen badira. Lehen,

afizionatu mailako kirol ikuskizunetarako % 8ko BEZa ordaintzen zen, baina zerga % 21era arte

igo da, sektoreari min handia eginez.

Ondasun eta zerbitzuak ematen dituztenek ere ordaindu beharko dute BEZa. Bezeroei

gehitutako BEZaren eta hornitzaileei ordaindutako BEZaren aldea hiru hilabeterik behin ordain-

duko dute.
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Prozedura honi jarraituko zaio:

–Bezeroei faktura eman eta kopia bat gorde.

–Hornitzaileen fakturak gorde, BEZa kendu ahal izateko. 

–Aitorpena hiru hilabeterik behin egin. Eredu asko daude: 300, 390, 370 eta 371.

–Hirugarren batekin izandako lana dela-eta, enpresariak 3.005,06 euro baino gehiagoko

etekina badu, urteko aitorpena derrigorrean egin behar du. 347 eredua erabili beharko du.

–Irabazi-asmorik gabeko erakundeek kirol teknikarien bidez egindako ikastaroen etekinak

aurkeztu beharko dituzte, Sozietateen gaineko Zerga ordaintzeko. Zerga hori etekin ekonomiko-

ei gehitzen zaiena da, hau da, jasotakoaren eta ordaindutakoaren arteko aldea.

–Merkataritza-erakundeen irabaziak bazkideen artean banatzen direnean, etekin higigarri

bezala aitortuko dira errenta-aitorpenean. 

11..22..44 l KKiirrooll  tteekknniikkaarriiaarreenn  eerraannttzzuukkiizzuunnaakk      

EERRAANNTTZZUUKKIIZZUUNN  ZZIIBBIILLAA
Pertsona fisiko edo juridiko batek hirugarren bati egindako kaltea bideratzeko behar lega-

la da, zeina Kode Zibileko 1.902 artikuluan jasotzen baita. Erantzukizuna zehazteko, elementu

hauek hartuko dira kontuan:

–Egitea edo ez egitea: kaltea zerbait gaizki egiteagatik sor daiteke, edo behar dena ez egi-

teagatik.

–Ondorio kaltegarria: edozein min egiten bada –pertsonala, materiala, morala...–, ardura

hartu behar da.   

–Ondorioarekin lotura: lotura egon behar da sortutako kaltearen eta egindakoaren artean. 

Erantzukizun mota honek erantzuna ematen dio norberak egindako akatsari, edo hiruga-

rren batek egindako akatsari: gurasoak, tutoreak, irakasleak, enpresak... Tresnerian edo eraikun-

tzetan gertatzen dena jabeen erantzukizuna izango da.

Komenigarria da jarduera ekonomiko edo enpresarial bat betetzen duten kirol teknikariek

erantzukizun zibileko poliza bat izatea, edozein kalte eragiten bada, babesa izateko. 

EERRAANNTTZZUUKKIIZZUUNN  PPEENNAALLAA
Delitua dago zerbait gaizki egiten denean, edo behar dena egiten ez denean, nahita izan

daiteke, edo nahi gabe, eta legeak zigortzen du. Kirol teknikariaren erantzukizuna Kode

Penalean ezartzen da. Prozesu penalean, erantzukizun zibilaren bidez ordaintzen da biktimari

egindako kaltea. Hark uko egin ahal dio indemnizazioari, bere erabakiak hirugarren batengan

edo interes publikoko gaietan eraginik ez badu. Egin beharrekoa epaitegian erabakiko da eta

errudunaren egoera pertsonala eta ekonomikoa hartuko dira kontuan.

Indemnizazioa ezartzeko orduan, biktima, haren senideak eta hirugarren pertsonak hartu-

ko dira kontuan. Kaltea biktimaren jarrerak eragin badu, indemnizazioa txikiagoa izan daiteke.
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Delitua bide penaletik konpon daiteke, baina bide zibilera jo nahi izanez gero, epaitegi zibilean

beharrezkoak diren neurri berriak hartu beharko dira, eta beste prozesu batean sartu. 

Erantzukizun zibila hauek dute:

–Delitua edo falta egin dutenak eta haien konplizeak.

–Arrisku asegurua balego, aseguru-etxeak.

–Adingabetuen gurasoak edo tutoreak.

–Pertsona fisikoak edo juridikoak, haien ardurapean dauden langileek delitua edo falta

egiten badute. 

LLAANN--EERRAANNTTZZUUKKIIZZUUNNAA  
Besteen kontura lan egiten duen kirol teknikariak hainbat ardura ditu eta, Langileen

Estatutuko 58.1 artikuluan jasotzen den moduan, bere lana ez betetzeak zigorrak ekarri ahal diz-

kio. Arrazoi hauengatik kaleratu ahal zaio:

–Bidezko arrazoirik gabe lanera ez agertzea edo berandu ailegatzea, behin eta berriro.

–Diziplinarik eza eta desobedientzia: goiko arduradunen aginduak ez betetzea eta gataz-

kak sortzea. Aginduak bete behar dira, beti ere norberaren integritateari minik egiten ez badio-

te edo gehiegikeriarik ekartzen ez badute. Badago eskubidea haien kontrako neurri legalak har-

tzeko.

–Hitzez egindako indarkeria edo fisikoa. Lan orduetatik kanpo egiten dena ere bai.

–Konfiantza-gehiegikeria: lana ez betetzea eta enpresarekin leiala ez izatea.

–Lanari etekin gutxi ateratzea.

–Drogak eta alkohola. 

EERRAANNTTZZUUKKIIZZUUNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIBBOOAA  
Hura kirol teknikariak sektorearen legeak betetzen ez dituenean ematen da. Ekainaren

11ko 14/1998ko Euskadiko Kirol Legearen XI. tituluan hainbat arau-hauste administratibo

batzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoan, agintaritza administratibo eskudunak arau-hauste

administratibotzat joko ditu egindako edo ez egindako ekintzak, eta horiek salatuko ditu. Haien

artean hauek aipa ditzakegu:

–Oso larriak:

–Kirolari lotutako zerbitzuak eskaini eta pertsonen osasuna eta segurtasuna arriskuan jarri.

–Kirol instalazioetan desordena sortu, pertsonak eta ondasunak arriskuan jarriz.

–Kirol instalazioetan segurtasun eta garbitasun neurriak ez bete, pertsonak eta ondasu-

nak arriskuan jarriz. 

–Indarkeria bultzatu.  

–Dirua edo larderia erabiltzea, kirol saioak edo lehiaketak manipulatzeko. 

–Lehiaketen arauak eta materialak manipulatu, emaitza bat edo bestea izateko. 

–Debekatutako substantziak erabili edo kirolariei eman, edo metodo desegokiak bultzatu.

–Falta larriak errepikatu.

–Falta larriengatik ezarritako zigorrak ez betetzea. 
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–Larriak:

–Irabazi-asmorik gabeko erakunde batean egon, eta dirua irabazteko lan egin.

–Kirol instalazioak, altzariak edo materialak hondatu.

–Ikustatzeak eta ogasun publikoaren zerbitzuen lana oztopatu. 

–Kirol federazioen jarduerak edo izenpeak erabili.

–Foru Aldundiak baimentzen ez dituen eskolarteko kirol jarduerak egin.

–Falta arinak errepikatu

–Falta arinengatik ezarritako zigorrak ez betetzea. 

–Arinak:

–Ikusleen, kirolarien eta edozein partaideren errespetu falta, beti ere desordenarik sortzen

ez bada.

–Kirol zentroetan informaziorik ez egon, eta beharrezkoa den lekuetan kirol zientzietan

lizentziatu diren langilerik ez egon.

–Kirol instalazioak, altzariak eta materiala era egokian ez zaindu.

Hurrengoa oso larritzat jotzen da: irabazi-asmorik gabeko kirol erakunde batek ezkutuan

jarduera profesionalak eta enpresarialak egin eta horiek diru-iturri bezala erabiltzea. Kirol elkar-

teak negozio bilakatzeko ideia edo asmoa baztertu egin behar da, baina horrek ez du esan nahi

kirol klub batek ezin duenik jarduera ekonomikorik eduki eta handik dirurik lortu. Baizik eta jar-

duera profesionala eta enpresariala ezin dela ezkutatu, jarduera ekonomiko guztiei, baita kirol

erakundeenari ere, lan-erregulazio egitea dagokielako, bere erantzukizun fiskalekin.

Bestalde, kirol erakundeek kirol teknikariek egindako jardueretatik jasotzen dituzten onu-

rak haien helburuetara bideratuko dira, eta ez dira bazkideen artean banatuko.



KKIIRROOLL  EETTAA  DDIIZZIIPPLLIINNAA--EERRAANNTTZZUUKKIIZZUUNNAA
Kirol federazio batekin lan egin ahal izateko, kirol teknikariak federazio-lizentzia bat eduki

beharko du. Teknikariaren ekintzek ondorioak izango dituzte. Hala, kirol federazioek diziplina-

arautegi bat izan behar dute eta han zigor motak ezarri. Kirol federazioek jokoaren zein lehiaren

arau-hausteak zigor ditzakete, baita kirolaren arautegi orokorretik kanpo jokatzen bada ere.

Horretarako, zigorrak jartzeko legitimitatea duten organoak dituzte.

Euskal Herrian, kirol federazio batek ezarritako zigorrarekin ados egon ezean, helegitea

jarri ahalko da. Lehenengo eta behin, bide administratibora joko da, bai Euskadiko Kirol

Justiziaren Batzordearen bidez, bai Espainiako Kirol Justiziaren Batzordearen bidez. Ondoren,

euren erabakien aurkako helegitea ere aurkeztu ahalko da ohiko justizia-auzitegietan.

Helegiteak jartzeko bideak:

11..33 l LLaann--hhaarrrreemmaanneeii  lloottuuttaakkoo  lleeggeerriiaa  

11..33..11 l NNoorrbbeerraarreenn  kkoonnttuurraa  llaann  eeggiitteeaa

Haien kontura lan egiten duten profesionalak autonomoak dira, kontraturik gabe eta beste

pertsona batzuei irabaziak ekartzen dizkien zerbitzua ematen dietela. Autonomoen jarduerak

ezaugarri hauek ditu:
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Lurraldeko 
federazioa

Federazio 
autonomikoa

Estatuko federazioa

Federazio-bidea
1. eskaria:

Lehiaketa batzordea
1. eskaria:

Lehiaketa batzordea
1. eskaria:

Lehiaketa batzordea

Bide administratiboa
Euskadiko Kirol 

Justizia Batzordea
Euskadiko Kirol 

Justizia Batzordea
Espainiako Kirol

Diziplina Batzordea

Ohiko bidea: administrazioarekiko auzi-prozesua 



Eguneroko lana: ohiko jarduera bat dute, baina beste lan bat ere har dezakete osagarri

bezala. Era berean, besteen kontura lan egin dezakete, kontratu batekin, eta hura haien jardue-

ra nagusia izatea. Baina haien kontura ere lan egiten dutenez, alta hartu behar dute Langile

Autonomoen Erregimen Berezian.  

Parte-hartze zuzena: autonomoek parte-hartze zuzena dute jardueran, nahiz eta langile

gehiago egon. Autonomoek haien zerbitzua eskaini ahal izateko beharrezkoak diren baliabide-

ak eduki behar dituzte, beste pertsona batzuek laguntzen dieten ala ez kontuan hartu barik.

Jarduera ekonomikoaren arriskuak haien gain hartzen dituzte.

Jarduera ekonomikoa eta irabazizkoa: lanaren truke ordainsaria jasotzen da. Hala ere,

autonomoen jardueratik kanpo, besteak beste, aisialdian egiten diren lanak edo lagunentzat egi-

ten direnak gelditzen dira. Autonomoen jarduerak etekin ekonomikoak izatea eduki behar du

helburu, eta etekin horiek bi modutan lor daitezke: soilik jarduera nagusiaren bidez, edo jardue-

ra nagusiaren eta beste lan osagarri baten bidez.  

Loturarik gabeko lan-kontratua: lan autonomoa ez du ohiko lan-arautegiak arautzen,

eta bezeroekin egindako kontratuak merkataritza-legerian daude oinarrituta. Lan-arautegitik

kanpo egoteak langile independentea bihurtzen du, eta bere baliabide teknikoak zein ekonomi-

koak nahi duen moduan kudea ditzake. Autonomoak ez dio goiko enpresari bati azalpenik eman

behar, eta etekin ekonomikoa bezeroekin egindako jardueretatik eta kontratuetatik jasotzen du;

ez hirugarren batengandik. Hala, enpresarien egoera eta autonomoen egoera parekoak direla

esan dezakegu, biek haien negozioaren gaineko erabakiak hartzen dituztelako eta baliabideak

kudeatzen dituztelako. Eta haien soldata beste baten menpe ez dagoelako.

Ezberdintasun nabarmenak daude norberaren kontura lan egitearen eta besteen kontura

lan egitearen artean. Besteen kontura lan egiten duena hirugarren baten menpe dago eta solda-

ta ere hirugarren horrengandik jasoko du. Langileen eta enpresariaren arteko harremana boron-

datezkoa da.

Lehen, autonomoa langile independentea dela esan dugu, baina batzuetan independen-

tzia hori zalantzan jartzen da, kasu batzuetan autonomo batek bezero batentzat, birentzat edo

hirurentzat egin dezakeelako lan. Nolanahi ere, autonomo batek bere gain har dezake lantalde

bat, merkataritza-sozietate bat sortu barik. Jardueran modu zuzenean parte hartzeaz gainera,

zerbitzua edo erakundea zuzenduko du. 

Kirol teknikarien kasuan, haien kontura edo besteen kontura lan egiten duten ere, kontra-

tazio mota hauek ematen dira:

–Kontratuzko harremana, pertsona edo erakunde pribatuekin: ohiko jarduera denean,

errentamendu-kontratua egiten da; eta ohikoa ez denean, obrako errentamendu-kontratua.

–Kontratuak, erakunde publikoekin: kontratu administratibo ezberdinak daude prezio eta

kontratazio motaren arabera.
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Izapide horietaz gainera, baimen batzuk ere beharko ditu: lantoki bat irekiko duela jakina-

raztea, udal baimenak (jarduera-hasieraren aitorpena, obra-lizentzia...), lan-arriskuak ekiditeko

plana... 

Langile autonomoak izena eman behar du Langile Autonomoen Erregimen Berezian, eta

derrigortuta dago bere jarduera hasten den lehen egunetik kotizatzera, amatasunagatik edo

ezintasunagatik baja hartu badu ere. Bere jarduera ekonomikoak irauten duen azken egunera

arte kotizatu beharko du, eta baja hartu nahi izanez gero, hori denboraz jakinarazi beharko du.   

Kotizazioa Gizarte-segurantzan sartu beharrekoa da eta hura kalkulatzeko, kotizazio-

oinarria aplikatzen da. Base hori autonomoak ezartzen du urtero, urriaren 1a baino lehen.

11..33..22 l FFuunnttzziioonnaarriiooaakk

Kirol teknikariek administrazio publikoetarako lan egin dezakete batzuetan: udaletxeak,

aldundiak, gobernu autonomikoak... Langile publikoak horrela sailkatzen dira:

–Karrerako funtzionarioak: administrazio publiko batekin dute harremana eta ofizialki

izendatu dituzte. Haien zerbitzu profesionalak etengabeko soldata du.

Autonomo batek izapide hauek bete behar ditu:                      

EGIN BEHARREKOA TOKIA

Jarduera hasteko deklarazioa Helbide fiskalari dagokion ogasun zentroa

Jarduera ekonomikoaren zergan alta ematea
(JEZ)

Helbide fiskalari dagokion ogasun zentroa

Gizarte-segurantzaren langile autonomoen
erregimen berezian alta ematea

Autonomoaren helbide sozialari dagokion
Gizarte-segurantzaren egoitza

Langileei Gizarte-segurantzaren 
erregimen orokorrean alta eman

Autonomoaren helbide sozialari dagokion
Gizarte-segurantzaren egoitza
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–Bitarteko funtzionarioak: karrerako funtzionarioen lana egiten dute, egoerak hala eska-

tzen duenean:

–Lanpostu hutsak daudenean eta horiek betetzeko karrerako funtzionariorik ez dagoe-

nean.

–Funtzionario titularra aldi baterako ordezkatu behar denean.

–Epe zehatz baterako programak bete behar direnean.

–Sei hilabeteko lana pilatu denean. Langileari 12 hilabeteko kontratua egin ahal zaio.  

–Langile lan-kontratudunak: haien zerbitzua administrazio publikoan eskaintzen dute

eta haien kontratua lan-arautegiak ezartzen dituen kontratazio moten bidez egiten da.

Kontratuak mugagabekoak, aldi baterakoak edo finkoak izan daitezke.

–Behin behineko pertsonala: behin behineko epean, aholkularitza bereziko lana egingo

dute eta haien soldata aurrekontuen barruan egongo da.

11..33..33 l BBeesstteeeenn  kkoonnttuurraa  llaann  eeggiitteeaa

Langile hauek hirugarren batekin dute lan-kontratua. Hirugarren hori pertsona fisikoa edo

juridikoa izan daiteke; enpesari bat. Zerbitzuak borondatez ematen dituzte eta horren truke sol-

data bat jasotzen dute. Haien lan-harremana honakoa da:

–Lana borondatez eta askatasunez egiten dute.

–Ematen duten zerbitzuaren truke soldata bat jasotzen dute.

–Enplegu-emaileak jarduera zuzentzen du, eta langileek lana egiten dute.

Enpresaria bere kargu lan-

gileak dituen edozein pertsona

fisikoa edo juridikoa izan daite-

ke, baita ondasun-erkidego bat

ere. Langileak beste enpresa

batzuei utzi ahal dizkie epe bate-

rako, beti ere horiek legalki osa-

tutako enpresak badira. Enpre-

saritzat edo kirol teknikarien en-

plegu-emailetzat edozein per-

tsona fisiko har daiteke (autono-

mo bat, adibidez), edo edozein

pertsona juridiko publiko (udal

batek, foru aldundi bat...), edo

edozein pertsona juridiko pribatu

(enpresa bat, kirol federazio bat,

kirol klub bat...).    
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Hauek arautzen dute kirol teknikariaren lan-harremana:

–Langileen estatutua.

–Ezarri beharreko hitzarmena.

–Lan-kontratua.

Lan-kontratua enpresariaren eta langilearen arteko akordioa da, zeinak langilea zerbitzu jakin

batzuk ematera derrigortzen baitu, eta horren truke soldata bat ezartzen duena. Kontratuak idatziz

egingo dira eta han kontratuaren epea zehaztuko da, hori lau astetik gorakoa bada. Osterantzean,

mugagabeko kontratutzat hartuko dira, eta jardunaldi osoko kontratutzat, kontrakoa adierazten

duen frogarik aurkezten ez bada. Alde biek eska dezakete kontratua idatziz egiteko.

Langileak hauek kontrata ditzakete: 

–18 urtetik gorako lagunak.

–Legalki emantzipatu diren 18 urtetik beherako lagunak.

–16 urtetik 18 urtera bitarteko lagunak, baldin eta gurasoen edo tutorearen baimena

badute, edo horien baimena dutela bakarrik bizi badira.

–Atzerritarrak, haiei dagokien legeria kontuan hartuta.

Probaldiak lan-kontratuan zehaztuko dira, eta gehienezko epeek bat egingo dute hitzar-

menetan ezarritakoarekin.

–Sei hilabete, titulua duten teknikoen kasuan.

–Bi hilabete, beste langile guztien kasuan.

Hogeita bost langile baino gutxiagoko enpresetan, eta langilea titulua duen teknikoa ez

bada, probaldiak ezin izango du hiru hilabete baino gehiago iraun. Langileak enpresako beste

langileek dituzten eskubideak eta betebeharrak edukiko ditu probaldian, eta aukera egongo da

lan-harremana alde bietatik eteteko, eta aldez aurretik jakinarazi barik, kontratuan kontrakoa

adierazi ez bada. Probaldian dagoela langileak baja hartzen badu, probaldia eten ahalko da,

alde biak ados badaude. Langile bati ezin izango zaio praktikaldiko lan-kontraturik egin, aurre-

tik lan berdina egin badu.  

Enpresariak kontratazioaren berri eman beharko die enplegu-zerbitzuei kontratua sinatu

eta handik 10 egunera. Kontratuaren kopia aurkeztu beharko du. Nahi izanez gero, modu tele-

matikoan egin ahalko du.

Langileak beste enpresa bati utzi nahi badizkio, aldi baterako lan enpresa baten bidez

egingo du; osterantzean, legez kontrakoa izan daiteke.



KKOONNTTRRAATTUU  MMOOTTAAKK::    
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MUGAGABEKO KONTRATUA LANAK IRAUPEN ZEHATZIK EZ DUENEAN

Mugagabeko kontratua, jarraian lan 
egiten ez duten langile finkoentzat

Lana finkoa denean, baina jarraian 
egiten ez denean, eta haren 

iraupena zehaztuta ez dagoenean

Formazio-kontratua
Enpresak teoria eta praktika eskaintzen 

dizkio langileari, prestakuntza behar 
duen lanpostu bat betetzeko

Praktiketako kontratua Ikasitakoa praktikan ikustea du helburu 

Baztertuentzako eta langabetuentzako 
aldi baterako kontratua

Haien kontratazioa bultzatzeko

Obra-kontratua edo zerbitzu 
jakin bateko kontratua

Obra edo zerbitzua amaitu arte iraungo du

Ekoizpenaren araberako 
behin-behineko kontratua

Merkatuak momentu zehatz batean duen 
eskaerari erantzuna ematea du helburu

Bitarteko izaerako kontratua

Kontratu hau lanpostua gordetzeko eskubidea 
duen langilea ordezkatu behar denean 
egiten da, edo lanpostu bat betetzeko 

hautatze-prozesua zabaltzen denean, edo 
prestakuntza-ikastaroetan dauden langileak 

langabetuek ordezkatzen dituztenean

Lanaldi partzialeko kontratua

Kontratu hau egiten denean, ordu-kopuru bat
zehaztuko da egunean, astean, hilabetean edo 
urtean. Horretarako, jardunaldi osoko kontratua

duen langilea hartuko da erreferentziatzat. Posible
ez bada, lan-hitzarmenean zehaztutako 

jardunaldi osoa hartuko da erreferentziatzat
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Soldata negoziazio kolektiboan ezartzen da, eta hura zehazteko, hauek hartzen dira kon-

tuan:

–Oinarrizko soldata: denbora-unitatean edo obraren iraupenean zehaztutakoa. 

–Osagarriak: egoera pertsonala, egindako lana, lanaren emaitza eta enpresaren egoera

kontuan hartuta zehaztutako ordainsaria. Ohiko osagarriak hauek dira:

–Antzinatasuna.

–Aparteko ordainsaria.

–Etekinak.

–Distantzia eta garraioa.

–Lanpostuaren ezaugarrien araberakoak: toxikotasuna, arriskugarritasuna, txandak...

–Produktibitate-sariak.

–Ostatua.

–Langilearen etxebizitza beste leku batean dagoenean. 

Badaude beste ordainketa batzuk, soldatarekin zerikusirik ez dutenak:

–Lanak sortzen dituen gastuak.

–Gizarte-segurantzaren indemnizazioak.

–Lekualdatzeen ondorioz emandako indemnizazioak.

–Kaleratzearen ondorioz edo kontratua eten egitearen ondorioz emandako indemnizazio-

ak. 

Kontratua eten egitea: lan-lotura epe baterako eten egiten bada ere, langileak enpresare-

kin duen lotura ez da apurtzen. Alde bien betebeharrak bertan behera gelditzen dira, baina lan-

harremana berrartzen denean, langileak bere eskubideak eta lanpostua berreskuratzen ditu.

Kontratua eten ahal izateko, enpresariak ekonomiari, antolaketari edo ekoizpenari lotutako argu-

dioak eman behar ditu.

Langileak kontratua eten egiteko eskatu ahal du. Horri eszedentzia esaten zaio eta era

ezberdinetakoa izan daiteke:

–Derrigorrezkoa: enpresak derrigorrean eman behar dio eszedentzia langileari. Honek

bere lanpostua mantenduko du, eta eszedentziak irauten duen aldian antzinatasuna sortzen

jarraituko du. Lanera itzultzeko eskaera eszedentzia amaitu eta hurrengo hilabetean egingo da.

Eszedentzia hau eskatzeko zergatiak:

–Lanpostu publiko baterako izendatua edo aukeratua izatea.

–Probintzia edo goreneko mailan, lan sindikala egin behar izatea.

–Borondatezkoa: enpresan, urte bateko antzinatasuna eduki behar da. Eszedentzia era

honetan hartuz gero, langileak ez du lanpostua gordetzeko eskubiderik, baina bai enpresara

itzultzeko lehentasuna, han lanpostu hutsik balego. Eszedentziak lau hilabetetik bost urtera arte

iraun dezake, eta berriro hartu ahal izateko, langileak beste lau urte gehiago eman beharko lituz-

ke lanean. 



27
La

nb
id

e-
ga

ra
pe

na

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

–Familia zaintzeko eszedentzia: gehienez hiru urte har daitezke seme-alabak (biologi-

koak, zein adoptatuak eta abegian hartuak) zaintzeko eta iraupena umea jaio denean edo era-

baki juridikoa hartzen denean hasten da. Halaber, bi urteko eszedentzia eska daiteke, bigarren

mailako ahaidetasuna duen eta adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik bere kabuz mol-

datu ezin den senidea zaintzeko. Langileak bere antzinatasuna mantenduko du eta lanpostua

gordeko zaio. Eszedentzia bukatzen denean, talde profesional bereko lanpostua emango zaio,

edo kategoria antzeko lanpostua. 

Aipatutakoez aparte, badaude hitzarmenak ezartzen dituen beste eszedentzia motak, eta

kasu horietan zergatiak eta iraupenak zehaztu beharko dira.
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Kontratua eten egiteak langileak enpresarekin duen harremana amaitzea dakar, eta arra-

zoiak hauek izan daitezke:

–Bi aldeen arteko akordioa.

–Kontratuan zehaztutako zergatiak.

–Obra edo zerbitzua amaitu delako.

–Langilearen dimisioa.

–Langilearen heriotza, edo lanerako ezintasun iraunkorra, erabatekoa edo absolutua. 

–Erretiratzea.

–Kontratugilearen heriotza, erretiroa, ezintasuna edo horrek pertsona juridikoa izateari

uztea.

–Ezinbesteko arrazoiak.

–Kaleratze kolektiboa, arrazoi ekonomikoengatik, teknikoengatik, eta antolaketari edo

ekoizpenari lotutakoengatik.

–Langileak nahi badu eta justifikazioa badu.

–Diziplina-arazoengatik.

–Legalak diren egoera objektiboengatik.

–Langileak hala nahi badu, sexu-indarkeria egon denean.

Enpresariak kontratua bertan behera uzten badu, indemnizazioa eman beharko dio langileari.



Ekainaren 26ko 1006/1985eko Dekretuan lan-harreman berezia zer den zehaztu da.

Dekretu horren arabera, kirolari profesionala bere zerbitzuak, borondatez eta diru-kopuru baten

truke, kirol klub edo erakunde bati ematen dizkiona da. Hala ere, ez da erraza kirol teknikaria-

ren lan-harremana zein den zehaztea, eta epaitegietara hainbat kasu eraman dira. 

Epaitegiek sozietate anonimoetan lan egiten duten kirol teknikari eta entrenatzaileen iza-

era berezia onartu dute askotan, eta ohiko lan-harremanei dagozkien ezaugarriez gainera, lan-

harreman bereziei dagozkienak ere ezarri dizkiete. Kirol federazioetan lan egiten duten kirol tek-

nikarien lan-harremana, berriz, ohikoa dela adierazi dute; eta ez berezia. Horretarako,

Dekretuaren 1.6 artikuluaz baliatu dira. Beraz, kirol federazioek eta haien partaideek taldeak

ordezkatzen dituztenean, lan-harreman hori ez da berezitzat hartuko.

Beste kasu batzuetan, kirol teknikariaren harremana ohikoa edo kirol profesional berezia

izateaz gainera, goi mailako zuzendaritzakoa ere izan daiteke. Helburu orokorrekin zerikusia

duen lan-harremana da, eta goi karguek ahalmena ematen diote kirol teknikariak, ardurak eta

erabakiak bere gain har ditzan. 
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KKAALLEERRAATTZZEEAARREENN  OONNDDOORRIIOOAAKK
Langileak kaleratu izana salatzen badu, justizia-organoek kaleratzea bidezkoa, bidegabea

edo baliogabea izan den erabakia har dezakete.

–Bidezko kaleratzea: enpresariak kontratua bete ez dela frogatzen badu. Ez da indem-

nizaziorik emango. 

–Kaleratze bidegabea: kaleratzea egoki justifikatzen ez bada, edo kontratuari dagozkion

formalitateak bete ez badira. Epaia ematen denetik, enpresak bost egun izango ditu langilea

berriro hartzeko. Kasu horretan bere gain hartu beharko ditu izapideei lotutako gastuak. Langilea

berriro hartzen ez badu, indemnizazioa eman beharko dio: 

–45 egun ordaindu, enpresan lan egin duen urte bakoitzeko. Gehienez 42 soldata.

–Langilea kalera agindu duenetik epaia eman den arteko hilabeteen soldata, edo langi-

leak beste lan bat bilatu arte. Langileak epaia eman baino lehen beste lan bat topatuko balu, iza-

pideei lotutako gastuak kenduko lirateke.

–Kaleratze baliogabea: Konstituzioak diskriminaziotzat jotzen duena langileak jaso

badu, edo bere eskubideak edo askatasuna urratu badira. Langilea bere lanpostura itzuliko da

eta kaleratu zutenetik epaia eman den arteko hilabeteetako soldatak jasoko ditu.

11..33..44 l KKiirrooll  tteekknniikkaarriiaarreenn  llaann--hhaarrrreemmaannaa::  bbeerreezziiaa,,  kkiirrooll  
pprrooffeessiioonnaallaa  eettaa  ggooii  mmaaiillaakkoo  zzuuzzeennddaarriittzzaakkooaa
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11..44 l EEnnttrreennaattzzaaiilleeeenn  aannttoollaammeenndduuaa,,  LLuurrrraallddeekkoo
FFuuttbbooll  FFeeddeerraazziiooaarreenn  bbaarrrruuaann  

Federazioak 21 artikulu ezarri ditu, antolamendu egokia egoteko. 

1. artikulua. Futbol entrenatzailearen titulua duen edozein pertsonak talde bat zuzendu

ahal izango du, talde horrek fitxa egiten badio. 

2. artikulua. Federazioak onartutako estatutuek entrenatzaile nazionalaren taldea arau-

tzen dute. RFEFko zuzendaritza taldeak ordenantza orokorra, batez ere barne-politika, arautzen

du. 

3. artikulua. Entrenatzaile taldeak futbol federazioaren barruko entrenatzaile eskola anto-

latuko du eta, horretarako, RFEFko presidentearen laguntza edukiko du.   

4. artikulua. Entrenatzaile taldea presidente batek eta 4 ordezkarik osatzen dute. Horiek

RFEFko presidenteak aukeratzen ditu.

5. artikulua. Presidenteak bileretara deituko die entrenatzaileei eta bilerak zuzenduko

ditu. Presidenteak kalitateko botoa izango du botazioetan. 

6. artikulua. Presidenteak RFEFko idazkaria eta lege-aholkulari bat aukera ditzake entre-

natzaile taldea osatzeko. Haien iritzia adierazi ahalko dute, baina ez dute botoa emateko esku-

biderik izango. 

7. artikulua. Presidentea ezin izango da lurraldeko federazioetako presidentea izan, ezta

entrenatzaile aritu ere. Presidente-kargua izan baino lehen, beste kargu bat edukiko balu, hura

utzi beharko luke. 

8. artikulua. Entrenatzaile taldeari hauek eskatuko zaizkio:

8.1. Lurraldeko entrenatzaile taldeetan izena eman, 1. artikulua betez.

8.2. Entrenatzaile taldea zuzendu, kudeatu eta ordezkatu.

8.3. RFEF jakinaren gainean jarri.

8.4. Entrenatzaileei zuzendutako ikastaroak proposatu.

8.5. Erabaki egokiak hartu, barne-araudia betetzeko eta zuzena izateko. 

8.6. Lurraldeko entrenatzaile taldeek duten konpetentziak azaldu, eta legea egoki bete-

tzen dela ikuskatu.

9. artikulua. Entrenatzaileek RFEFko orri bat erabiliko dute izena emateko. Halaber, medi-

ku-ziurtagiria, kontratu ofiziala eta titulazioa aurkeztu beharko dituzte.  



10. artikulua. Entrenatzaile mailak hauek dira:

10.1. Nazionala: goi mailako kirol teknikaria, “titulu nazionala”.

10.2. Lurraldekoa: 2. mailako kirol teknikaria.

10.3. Oinarrizko futbol entrenatzailea: 1. mailako kirol teknikaria. 

10.4. Talde internazionalak ezarritako maila.

11. artikulua.

11.1. Goi mailako kirol teknikariek federatuta dauden 3. mailatik gorako taldeak eta selek-

zioak entrena ditzakete.

11.2. Lurraldeko kirol teknikariek federatuta dauden 3. mailatik beherako taldeak eta

lurraldeko selekzioak entrena ditzakete.

11.3. Oinarrizko futbol entrenatzaileek nesken taldeak eta gazte mailatik beherako talde-

ak entrena ditzakete.

12. artikulua. Entrenatzaileek haien lana egoki egiteko, hauek bete beharko ditu:

a. Futbol taldeari dagokion mailaren entrenatzaile titulua izan.

b. Entrenatzaile lizentzia dagokien lurraldeko federazioan atera.

13. artikulua. Kontratua entrenatzaileak eta taldeko presidenteak eta idazkariak sinatu

behar dute. Zazpi kopia egingo dira, eta RFEFra, federaziora, entrenatzaile taldera, lurraldeko

entrenatzaile taldera, klubera eta LNFPera kopia bana aginduko da.
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14. artikulua. Kontratuan agertu beharrekoak:

a. Kontratua sinatu duten pertsonen izena, kontratua sinatu den eguna eta tokia, eta klu-

baren zigilua. 

b. Entrenatzailearen egoera: profesionala ala afizionatua.

c. Taldearen maila. 

d. Entrenatzailearen eginbeharrak. 

e. Baldintza ekonomikoak. 

f. Kontratua amaitzen den eguna.

15. artikulua. 

a. Maila nazionala duten taldeek maila bereko entrenatzailea izan beharko dute.

b. Klubek entrenatzaile bat baino gehiago kontrata dezakete, maila berekoak edo behe-

rakoak.

16. artikulua. Lehiaketa denboraldia hasi bada eta entrenatzaileak bere kargua uzten

badu, klubak bi asteko epea du beste entrenatzaile bat kontratatzeko. 

17.  artikulua.

a. Kanpoko entrenatzaileek Estatuko mailako taldeetan egin dezakete lan, maila naziona-

leko titulua badute eta haien lurraldean hiru denboraldiz goi mailako taldeak entrenatu badituz-

te.

b. Entrenatzaile bakoitzaren federazioak egiaztatuko ditu datuak.

c. Azken hitza RFEFk izango du, entrenatzaile taldeak informe egoki bat egin ondoren.

18. artikulua. Entrenatzaile lizentzia dutenek ezin izango dute denboraldi berean futbo-

lari fitxa izan.

19. artikulua. Entrenatzailearen eta klubaren arteko kontratua bertan behera geldituz

gero, entrenatzaileak ezin izango du denboraldi berean beste talde bat zuzendu, gazte mailako

taldeak izan ezik.

20. artikulua.  

a. Futbol taldeek entrenatzaileekin zorrak izanez gero, ezin izango dute beste entrenatzai-

le baten fitxa aurrera eraman.

b. Ordainketari eta hura egiteko moduari lotutako arazorik edukiz gero, federazioaren

barruan dagoen talde juridikoak erabakiko du zorra nola kitatu.

21. artikulua. Entrenatzaileak gorako mailetatik proposamena jasotzen badu, klubak

aukera izango du entrenatzaileari bere lizentzia eman eta alde egiten uzteko, bi alderdiek akor-

dioa egin ondoren.
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11..55 l AAnnttoollaammeenndduuaa  eettaa  eeggiinnkkiizzuunnaakk..  FFuuttbboollaarreenn
iikkaasskkeettaa,,  ggaarraappeenn  eettaa  iikkeerrkkeettaa  zzeennttrrooaa    

1. artikulua.  

1.1. Futbolaren ikasketa, garapen eta ikerketa zentroa (FIGIZ) RFEFen barruan dagoen

organo bat da, futbol eta areto-futbol arloan titulu ofizial hauek ematen dituena: Kirol teknikaria

eta Goi mailako teknikaria.

1.2. FIGIZk aurrekontu espezifiko bat izango du bere helburuak betetzeko.

2. artikulua.  

2.1. FIGIZen ordezkariak hauek dira:

2.1.1. Presidentea.

2.1.2. Zuzendaritza kontseilua.

2.2. Presidentea RFEFk aukeratuko du  eta horrek zuzendaritza taldea zuzendu beharko

du, eta helburuak koordinatu.

2.3. FIGIZko zuzendaritza taldeak urteko planak bete eta ikuskatuko ditu.

2.4. Zuzendaritza taldea hauek osatzen dute:

2.4.1. FIGIZko presidentea.

2.4.2. LNFAko presidentea.

2.4.3. LNFPko presidentea.

2.4.4. RFEFko talde teknikoetako presidentea.

2.4.5. Entrenatzaile eskola nazionaleko zuzendaria.

2.4.6. RFEFko presidenteak aukeratutako Lurralde federazioetako lau ordezkari.

2.4.7. RFEFko zerbitzu medikoko zuzendaria.

2.5. Honez gain, RFEFko idazkari batek parte hartuko du zuzendaritzan, botorik gabe.

2.6. Zuzendaritza taldea hiru hilabeterik behin elkartuko da.

2.7. Behar izanez gero, RFEFk, FIGIZk edo zuzendaritza taldearen herenak eska dezake

talde zuzendaritzak ez ohiko batzarra egiteko.

3. artikulua. Behar izanez gero, FIGIZk nahi beste teknikari eska dezake bere helburuak

aurrera eramateko.

4. artikulua. FIGIZen eginkizunak hauek dira:

4.1. Heziketa planak egin eta kudeatu, RFEFren erakartze planak hobetzeko.

4.2. Ikastaroak eta hitzaldiak antolatu, futbolaren garapenaren haritik. 

4.3. Ebaluazio-azterketak eta jarduketa-planak egin. 

4.4. Lurralde federazioari eta RFEFko organoei aholkularitza eskaini. 

4.5. Antzeko taldeekin harreman zuzena izan, kirol irakaskuntza hobetzeko. 

4.6. Unibertsitate eta beste entitate pribatu zein publikoekin harremana izan, futbolaren

ikerkuntza garatzeko. 
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4.7. Futbol arloko ikerketak sustatu, irakaskuntza prozesuan erabiltzeko. 

4.8. Helburuak betetzeko egin beharreko ekintza guztiak.

5. artikulua. Entrenatzaileen eskola nazionala FIGIZen barruan dago.

11..66 l KKiirrooll  tteekknniikkaarriieeii  zzuuzzeenndduuttaakkoo  pprreessttaakkuunnttzzaa
ppllaannaakk      

1. artikulua. Entrenatzaile eskola nazionalaren helburu nagusia lurraldeko eskolen bitar-

tez futbol entrenatzaileak heztea da.  

2. artikulua. Eskolaren eginkizun nagusiak hauek dira:

2.1. Ikastaroak antolatu eta horiek ezarritako programen bitartez aurrera eraman. 

2.2. Titulu nazionaleko ikastaroak antolatu. 

2.3. Ikastaro berriak antolatu eta ebaluatu. 

2.4. Lurraldeko eskoletako ekintzak koordinatu. 

2.5. Goi mailako ikasketak egin ostean lortutako tituluak homologatu.

2.6. Birziklatze-ikastaroak antolatu.

2.7. RFEFri aholkuak eman. 

2.8. Informazioa era egokian erabili, organo desberdinen artean.

2.9. Maila nazionaleko ikastaroak antolatu, FIGIZk  onar ditzan. 

2.10. Ikastaroen materiala osatu.

3. artikulua. Entrenatzaile eskola nazionalak hiru titulu eskain dezake:

3.1. Oinarrizko futboleko monitorea edo lehen mailako entrenatzailea.

3.2. Lurraldeko entrenatzailea edo bigarren mailako entrenatzailea.

3.3. Entrenatzaile nazionala edo goi mailako entrenatzailea.

4. artikulua.   

4.1. Lehen mailako entrenatzailearen titulua edukitzeko behar diren ezaugarriak:

4.1.1. 18-60 urte bitartekoa izan.

4.1.2. Gutxieneko proba fisikoak eta teknikoak, eta kultura maila gainditu.

4.1.3. Mediku-ziurtagiria aurkeztu.

4.1.4. Ikasturtea gainditu.

4.2. Lurraldeko federazioak titulua eman ondoren, praktikak bete beharko dira.

Horretarako, gazte mailara arteko taldeak entrena daitezke.



5. artikulua. 

5.1. Lurralde mailako entrenatzailearen titulua edukitzeko behar diren ezaugarriak:

5.1.1. Lehen mailako entrenatzailearen titulua izan.

5.1.2. Urte batean zehar tituluak hala egiteko gaitasuna ematen dion talde bat zuzendu

izana.

5.1.3. Ikasturtea gainditu.

5.2. Maila honen eta aurrekoaren haritik ateratako kualifikazioak ikasketa-espedientean

batuta eduki.

6. artikulua.   

6.1. Maila nazionaleko entrenatzailearen titulua edukitzeko behar diren ezaugarriak:

6.1.1. Bigarren mailako entrenatzailearen titulua izan.

6.1.2. Bi urteko esperientzia lurraldeko federazioko talde batean.

6.1.3. Ikasturtea gainditu.

6.2. Maila nazionaleko entrenatzaileek edozein kategoriatako taldeak entrena ditzakete.

7. artikulua.

7.1. Entrenatzaile eskola nazionala errektoretza talde batek zuzentzen du. Hori zuzendari

batek, zuzendari orde batek eta lurraldeko lau ordezkarik osatzen dute. 

7.2. Zuzendaria RFEFk aukeratuko du, FIGIZren gomendioa entzun ondoren. 

7.3. Zuzendari ordea RFEFk, zuzendariak eta FIGIZk aukeratuko dute. 

7.4. Irakasleak errektoretza taldeak aukeratuko ditu, RFEF eta FIGIZen laguntzarekin. 

7.5. Errektoretza taldean RFEFko idazkari batek hartuko du parte, baina botorik gabe.

8. artikulua.  

8.1. Irakasleei heziketa eskainiko zaie, entrenatzaile titulua lortzeko programak aurrera

ateratzeko.

8.2. Teknika, taktika eta estrategia irakasten duten irakasleek goi mailako entrenatzailea-

ren titulua izan beharko dute. Prestakuntza fisikoaren arloko irakaslea Kirol eta jarduera fisikoan

lizentziatuta egon beharko da.

8.3. Ordezko irakasleak errektoretza taldeak aukeratuko ditu, irakasle titularren laguntza-

rekin.

9. artikulua.  

9.1. Lurraldeko eskolak bakoitzaren federazioaren talde teknikoen barruan egongo dira.

9.2. Lurralde eskolek ikastaroak antola ditzakete, beste ikastaroak aldarazi gabe.

10. artikulua.  

10.1. Lurraldeko federazioko presidenteak aukeratuko ditu lurraldeko entrenatzaile esko-

lako zuzendaria eta zuzendari ordea.

10.2. Idazkaria eta irakasleak zuzendariak aukeratuko ditu, beti ere behar diren ezauga-

rriak betetzen badituzte.
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22..11 l FFuuttbboollaarriiaa

Futbolariak dira kirol honetako ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren protagonistak, eta

entrenatzaileak horiek ahalik eta futbolari onenak bihurtzea edukiko du helburu nagusitzat.

Baina bere zeregina ez da soilik arlo teknikora mugatuko eta arlo taktikoa, estrategikoa, fisikoa

eta psikologikoa ere indartu beharko ditu. Horrezaz gainera, saiatuko da futbolariak haiengan

eragina duten beste giza talde batzuekin harremanetan jartzen.  

22..22 l FFuuttbboollaarriiaarreenn  eezzaauuggaarrrrii  ppssiikkoollooggiikkooaakk,,  
pprreessttaakkuunnttzzaa  eettaappaann

Haurtzarotik nerabezarora igarotzearen bereizga-

rriak:

–Pentsamendu sendoagoak dituzte.

–Norberaren prozesu kognitiboen ezagutza eta kontrola

areagotzen dira.

–Norberaren identitate prozesua berrikusi eta berreraiki-

tzeko aukera dago.

–Moral handiagoa dute epaitzeko eta arrazoitzeko.

–Gaitasuna dute etorkizuneko planak egiteko.

–Pertsonen arteko harremanetara eta gizarte-harreman

berrietara egokitzen dira.

–Helduen portaerak aztertzeko aukera dute.

HAURTZAROA NERABEZAROA 
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22..33 l EEnnttrreennaattzzaaiilleeaarreenn  zzeerreeggiinnaa,,  kkiirrooll--ggeerrttaakkaarriiaann..
GGiizzaa  ttaallddeeeekkiikkoo  hhaarrrreemmaannaa

IRAKASLE ONA 
IZANGO DA

BALIOAK 
HELARAZIKO DITU

AZALPEN ZEHATZAK ETA
ARGIAK EMANGO DITU

FEED-BACK EGOKIAK
ERRAZTUKO DITU

ENTRENAMENDUAK 
ALDEZ AURRETIK 
PRESTATUKO DITU

SAIATUKO DA ARIKETA
BERA ASKOTAN 

EZ ERREPIKATZEN 

ENTRENATZAILEAREN 
ERANTZUKIZUN 

NAGUSIAK 

Entrenatzailearen eta gurasoen arteko harremana egokia izateak eragin positiboa du fut-

bolaren ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan, eta lagungarria da umeak ahalik eta ondoen pasa-

tzeko. Guraso guztiek nahi dute haien seme-alabak futbolari onak izatea, baina argi eduki behar

da guztiak ezin direla profesional bihurtu. Haurrari jokatzen utzi behar zaion moduan, entrena-

tzaileari ere utzi behar zaio bere lana egiten. Hark haurrak zuzenduko ditu eta gurasoek anima-

tu baino ez dute egin beharko. Oso garrantzitsua da entrenatzaileak gurasoei euren zereginak

ondo jakinaraztea.
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22..44 l EErraaggiinnaa  dduutteenn  kkiirroollaazz  kkaannppookkoo  ggiizzaa  ttaallddeeaakk::
ffaammiilliiaa,,  eesskkoollaa  eettaa  llaagguunnaakk

Mundu sozialak garrantzi handia du. Haurren mundu soziala familiak, lagunek eta eskolak

osatzen dute. 

FFAAMMIILLIIAA
Gurasoek seme-alabak kontrolatu beharko dituzte, baina kontrol hori neurrikoa izan

beharko da. Estilo demokratikoa erabiliko dute haurrekin. Horrela, nerabeek autonomia izaten

ikasiko dute eta hartu-eman komunikatiboak egongo dira guraso eta seme-alaben artean. 

LLAAGGUUNNAAKK
Lagunarteko estruktura soziala oso konplexua izaten da. Taldeko liderra taldeko onentzat

hartzen da eta hark gainontzekoak agintzen ditu. Gutxien lehiatzen dena, berriz, azkentzat har-

tzen da eta askotan baztertu egiten da. 

EESSKKOOLLAA
Umeek ordu asko ematen dituzte eskolan. Han gauza asko ikasten dituzte eta bertako

bizipenek eragin zuzena dute haien izaeran eta gogo-aldartean. Kirol errendimenduan ere badu-

te eragina eta horregatik komenigarria da harremana egotea entrenatzailearen eta irakasleen

artean.   
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Entrenatzaileak ezinbesteko

eragina du lehenengo eta seigarren

ataletan: informazioa eta zuzenketa.

Kirolariekin ahalik eta harreman onena

izaten ahaleginduko da, haien arteko

konfiantza eta komunikazioa ere aha-

lik eta handienak izateko. Jarrera hau

guztiz mesedegarria da, kirolariak po-

zik daudenean askoz errendimendu

handiagoa lortzen dutelako.   

22..55 l KKoommuunniikkaazziiooaa,,  ffuuttbboollaarreenn  iirraakkaasskkuunnttzzaann

Informazioa oso eragin garrantzitsua du futbolaren irakaskuntzan. Alde batetik, kirolariei

informazio egokia eman behar zaie, ondoren erabaki egokiak hartzeko gai izan daitezen; eta

bestetik, kirolarien eta entrenatzailearen arteko komunikazioa egokia izatea oso lagungarria da,

feed-backa elementu erabakigarria baita irakaskuntzarako. Erabakiak hartzea ez da erraza iza-

ten, baina aldez aurretik informazio egokia jasotzeak errazago bihurtzen du lana. Entrenatzaile-

aren aginduak eta esanak erabakigarriak izan daitezke kirolariarentzat erabakiak hartzeko or-

duan. Prozesua hau da:  

1. INFORMAZIOA

2. ERABAKIA

3. PLANIFIKAZIOA

4. PROGRAMAZIOA

5. EGITEA

6. ZUZENKETA
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22..66 l EEnnttrreennaattzzaaiilleeaarreenn  rroollaakk

1. Kirolariei zailtasunei aurre egiten lagundu behar die. Ez du jarrera autoritarioa edu-

kiko. Bere egitekoa kirolariei irakastea eta laguntzea izango da.

2. Kirolarien egoeraz ohartu behar da. Kirolari bakoitzak bere abileziak eta gabeziak

ditu. Berak horiek landu beharko ditu haiekin.

3. Jakin behar du kirolaria ikaskuntzaren zein etapatan dagoen. Ezin du berdin joka-

tu kirolean hasiberria den ume batekin eta kirola egiten hiru urte daramatza beste batekin. Era

berean, kirolari bakoitza zelan tratatu jakin behar du.

4. Kirolariei azalpenak eta laguntzen inguruko informazioa eman behar dizkie.

Informazioa modu egokian ematen jakin behar du. Oihukatzea ez da modurik egokiena kirola-

riak gustura sentiarazteko.

5. Ez du pentsatu behar kirolariek azalpena lehenengoan ulertu dutela. Azalpenak

modu egokian eman behar ditu eta erritmo eta eduki egokiak ere erabili behar ditu. Kirolariei

informazioa erabiltzen irakatsi behar die.

6. Kirolarien autonomia sustatu behar du. Horretarako, hausnarketa egiten eta egoerez

ohartzen lagunduko die, eta haien ekintzak eta arazo taktikoak zuzenduko dizkie. Teknika hauek

oso baliagarriak dira: errefortzuak eta laguntzak, feed-backa eta transferentziak. 

7. Gaitasuna eduki behar du arazo ezberdinei konponbide ezberdinak emateko. Ez

ditu ohitura errepikakorrak erabili behar, gauza bera adierazteko badaudelako modu eta teknika

ezberdinak. Kirolariei aukera guztien berri eman behar die; ez soilik berak gustuko duen auke-

raren berri. 



22..77 l FFuuttbbooll--ttaallddeeeenn  zzuuzzeennddaarriittzzaa,,  jjaarrrraaiippeennaa,,  
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Kirolariak ez ezik bere lana ere ebaluatuko ditu entrenatzaileak; hau da, helburuak, edu-

kiak eta jarduerak. Ebaluazio jarraitua egingo du, saioetan eduki ezberdinak landuko direlako.

Saio bakoitzean egindako lana aztertuko du eta taulak beteko ditu.  

HELBURUEN EBALUAZIOA

HELBURUAK (1) EZ DA BETE (2) ERDIZKA (3) ONDO BETE DA

1.

2.

3.

4.

JARDUEREN EBALUAZIOA

JARDUERAK (1) EZ DA BETE (2) ERDIZKA (3) ONDO BETE DA

1.

2.

3.

4.

EDUKIEN EBALUAZIOA

EDUKIAK (1) EZ DA BETE (2) ERDIZKA (3) ONDO BETE DA

1.

2.

3.

4.
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33..11 l DDiiddaakkttiikkaarreenn  ooiinnaarrrriiaakk  eettaa  ffuuttbboollaarreenn  iirraakkaasskkuunnttzzaann  dduutteenn  eerraabbiilleerraa..
HHeellbbuurruuaakk,,  bbaalliiaabbiiddeeaakk  eettaa  eedduukkiiaakk::  aauurrrreerraappeenn  mmeettooddoollooggiikkooaa

33..33 l PPrreessttaakkuunnttzzaa--eettaappaann,,  ffuuttbboollaarreenn  iirraakkaasskkuunnttzzaarraakkoo  eettaa  
eennttrreennaammeenndduurraakkoo  jjaarrdduueerraakk  ffuuttbboollaarreenn  bbaarrnnee--llooggiikkaattiikk  aabbiiaattuuttaa  
ddiisseeiinnaattzzeeaa  eettaa  ggaarraattzzeeaa

33..44 l PPrreessttaakkuunnttzzaa--eettaappaann,,  ffuuttbboolleeaann  eezzaarr  ddaaiitteezzkkeeeenn  iirraakkaasstteekkoo  mmeettooddooaakk
eettaa  eessttiillooaakk

33..55 l FFuuttbboollaa  iirraakkaasstteekkoo  bbaalliiaabbiiddeeaakk

33..66 l FFuuttbboollaarreenn  hheezzkkuunnttzzaa--bbaalliiooaakk

33..77 l EEnnttrreennaammeenndduuaarreenn  eebbaalluuaazziiooaa

33..22 l IIrraakkaasskkuunnttzzaa--uunniittaatteeaakk::  jjaarrdduueerraa,,  ssaaiiooaa  eettaa  mmiikkrroozziikkllooaa
3.2.1. Beroketa
3.2.2. Atal nagusia
3.2.3. Lasaitasunera itzultzea
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33..11 l DDiiddaakkttiikkaarreenn  ooiinnaarrrriiaakk  eettaa  ffuuttbboollaarreenn  
iirraakkaasskkuunnttzzaann  dduutteenn  eerraabbiilleerraa..  HHeellbbuurruuaakk,,  
bbaalliiaabbiiddeeaakk  eettaa  eedduukkiiaakk::  aauurrrreerraappeenn  mmeettooddoollooggiikkooaa

Futbolean hasiberriak diren kirolarientzako urteko plangintza bideratu behar da gazteei

futbolaren oinarrizko abileziak eta ezaugarriak ondo irakastera. Banakako ekintza teknikoetatik

taldeko jokora pasatuko da eta, horregatik, elementu teknikoak eta taktikoak lantzen emango da

denbora-tarte handiena. Prestakuntza fisikoak eta lan estrategikoak, berriz, ez dute hainbeste

garrantzirik hartuko. Urteko plangintzak egitura ezberdinak edukiko ditu:    

Urteko plangintza hiru makroziklotan banatuko da eta bakoitzean eduki espezifikoak lan-

duko dira: teknika, taktika, prestakuntza fisikoa eta lan estrategikoa. 

Makroziklo bakoitzean helburuen araberako mesoziklo ezberdinak egongo dira, eta

mesoziklo bakoitzak hilabete inguruko iraupena izango du. Era berean, mesozikloak mikroziklo-

ek osatuko dituzte. Mikroziklo bakoitzean astean zehar egingo den lana adieraziko da. Bi edo

hiru saio egingo dira astean, eta saio horietan planifikatutako guztia azalduko da.  

MAKROZIKLOA

URTEKO PLANGINTZA

MESOZIKLOA

MIKROZIKLOA

SAIOA
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URTEKO PLANGINTZA

1. makrozikloa
(abuztua; iraila; urria)

2. makrozikloa
(azaroa; abendua; 
urtarrila; otsaila)

3. makrozikloa
(martxoa; apirila; maiatza)

1. MAKROZIKLOA

1. mesozikloa
(abuztua)

2. mesozikloa
(iraila)

3. mesozikloa
(urria)

1. MESOZIKLOA (ABUZTUA)

Mikrozikloa
(1. astea)

Mikrozikloa
(2. astea)

Mikrozikloa
(3. astea)

Mikrozikloa
(4. astea)

Mikrozikloa
(5. astea)

Saioa
1

Saioa
2

Saioa
3

Saioa
4

Saioa
5

Saioa
6

Saioa
7

Saioa
8

Saioa
9

Saioa
10
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SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

5 Teknika
Gidatzea, pasea eta

jaurtiketa

20 baloi, petoak, 

txinoak, 4 uztai, 

4 ate handi

33..22 l IIrraakkaasskkuunnttzzaa--uunniittaatteeaakk::  jjaarrdduueerraa,,  ssaaiiooaa  eettaa
mmiikkrroozziikkllooaa  

Esan bezala, mikrozikloak aste bateko iraupena izango du eta han bi edo hiru entrena-

mendu eta partida egingo dira. Mikrozikloko saio-kopurua entrenatzen dugun taldearen arabe-

rakoa izango da. Adibidez:

Saioak aldez aurretik prestatuko dira eta futbolari lotuta dagoen helburu bat landuko da

bertan.  Saio guztiek egitura hau edukiko dute: beroketa, atal nagusia eta lasaitasunera itzulera.

Hona hemen adibide bat: 

MIKROZIKLOA (3 SAIO ETA PARTIDA)

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

Saioa Saioa Saioa Saioa

MIKROZIKLOA (3 SAIO ETA PARTIDA)

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

Saioa Saioa Saioa Saioa

MIKROZIKLOA (3 SAIO ETA PARTIDA)

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

Saioa Saioa Saioa

1. MESOZIKLOA (ABUZTUA)

Mikrozikloa
(1. astea)

Mikrozikloa
(2. astea)

Mikrozikloa
(3. astea)

Mikrozikloa
(4. astea)

Mikrozikloa
(5. astea)

Saioa
1

Saioa
2

Saioa
3

Saioa
4

Saioa
5

Saioa
6

Saioa
7

Saioa
8

Saioa
9

Saioa
10
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

33..22..11 l BBeerrookkeettaa

Antolaketa: Bakarka.

Eremua: Area handia.

Denbora: 4 minutu.

Materiala: 20 baloi.

Deskribapena: Bakoitzari areatik zehar baloiarekin nahi duena egiten utzi.

Antolaketa: Taldea bi ilaratan banatuta.

Eremua: Area handia.

Denbora: 3 minutu.

Deskribapena: Ondoko marratik areako marrara arte joan-etorriak egin, gorputz-atalen mugi-

kortasuna lantzeko:

–Besoak aurreraka.

-Besoak atzeraka.

–Gerria eta besoak alde batera, eta hanka beste aldera mugitu.

–Skipping-a.

-Skapping-a.

–Aduktoreak luzatu.

–Aduktoreak uzkurtu.

–Korrika alde batera eta bestera.

–Atzerantz.

–Korrika atzerantz, alde batera eta bestera.

–Saltoka, baloia buruz joko bagenu bezala.

–Abiadura handitu.

Antolaketa: Borobilean.

Eremua: 10 m x 10 m.

Denbora: 3 minutu.

Materiala: 20 baloi, 15 uztai.

Deskribapena: 15-20 segundo inguruan

luzaketa hauek egin.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

33..22..22 l AAttaall  nnaagguussiiaa

Antolaketa: Lau taldetan.

Eremua: Zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 4 baloi.

Deskribapena: Talde bakoitzeko kideek borobila osatu eta baloia elkarri pasatuko diote hainbat

modutan:

–Baloia kontrolatu eta pasatu.

–Baloia kontrolatu, gidatu eta pasatu.

–Baloia kontrolatu, pasatu eta pasea emandako lekura mugitu.

–Eskutik helduta baloia pasatu.

Antolaketa: Lau taldetan.

Eremua: Zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 4 baloi, txinoak.

Deskribapena: Hamabi metroko errelebutako lasterketak:

–Baloia eskuineko oinarekin gidatuz.

–Baloia ezkerreko oinarekin gidatuz.

–Baloiak lurra ukitu gabe.

–Baloiarekin atzera joanez.

Antolaketa: Lau taldetan.

Eremua: Zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 4 baloi, 4 uztai.

Deskribapena: Hamar metroko lasterketak. Taldekide bakoitzak zenbaki bat izango du.

Entrenatzaileak esaten duen zenbakia dutenak uztaira abiatuko dira baloiarekin. Baloia uztai

barruan utzi eta hasierako tokira itzuliko dira korrika. Uztaira berriz abiatu, baloia hartu eta hasie-

rako tokira itzuliko dira. Aldaketa: hanka ez abilarekin egin.

Antolaketa: Lau taldetan.

Eremua: Area handia.

Denbora: 4 x 2 minutu.

Materiala: 5 baloi.

Deskribapena: Aldiko talde batek hartuko du parte. Ate handiaren barruan bi ate txiki egongo

dira. Area ertzetik jaurtiketak egingo dituzte, eta baloiak hartzen duen norabidearen arabera lor-

tuko dituzte puntu-kopuru ezberdinak. Puntu gehien lortzen duen taldea, txapelduna.

–Ate txikietan gola sartzeak: puntu 1.

–Ate handiko langari emateak: 2 puntu.

–Ate handiko langatik gora jaurtitzeak: 3 puntu.
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33..22..33 l LLaassaaiittaassuunneerraa  iittzzuullttzzeeaa

Antolaketa: Guztiak borobilean.

Denbora: 4 minutu.

Deskribapena: Luzaketak egin.

Antolaketa: Hirukoteka.

Eremua: 12 m x 8 mko bi zelai.

Denbora: 6 x 3 minutu.

Materiala: 20 baloi, 4 ate handi, txino-

ak.

Deskribapena: 3 x 3 egoeran arituko

dira zelai bakoitzean, eta kanpoan

beste hirukote bat egongo da komodin

bezala. Ate handiekin jokatuko da eta

helburua bertara jaurtiketa asko egitea

izango da. Bi minutu pasatu ostean

aldatuko dira rolak. Komenigarria da

guztiak guztien aurka jokatzea.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

URTEKO PLANGINTZAREN LAN BANAKETA

KATEGORIA

ENTRENAMENDU MOTAK

LAN TEKNIKOA LAN TAKTIKOA
PRESTAKUNTZA

FISIKOA

LAN 

ESTRATEGIKOA

Aurre-

benjaminak
% 45 % 30 % 20 % 5

Benjaminak % 45 % 30 % 20 % 5

Kimuak % 41 % 23 % 24 % 12

Haurrak % 37 % 21 % 27 % 15

Kadeteak % 35 % 23 % 27 % 15

Gazteak % 33 % 22 % 30 % 15

33..33 l PPrreessttaakkuunnttzzaa--eettaappaann,,  ffuuttbboollaarreenn  iirraakkaasskkuunnttzzaarraakkoo  
eettaa  eennttrreennaammeenndduurraakkoo  jjaarrdduueerraakk  ffuuttbboollaarreenn  bbaarrnnee--llooggiikkaattiikk
aabbiiaattuuttaa  ddiisseeiinnaattzzeeaa  eettaa  ggaarraattzzeeaa

Diseinatuko ditugun jarduerek lotura zuzena eduki beharko dute saioan zehar landuko

diren helburu nagusiekin eta edukiekin. Era berean, edukiek eta helburuek harreman estua izan

beharko dute urteko plangintzarekin. Baina jarduera egokiak egiteko, ezinbestekoa izango da

aurretiko pausu batzuei jarraitzea: 

1. Entrenatzaileak denboraldian zehar lortu nahi dituen helburu nagusiak ezarri

beharko ditu.

–Futbolariei futbolaren oinarrizko abileziak eta ezaugarriak ondo irakastea.

–Talde-dinamika ona lortzea.

–Futbolariak motibatu eta egiten dutenarekin gustura sentiaraztea.

2. Helburu horiek lortzeko, urteko plangintzaren lan-banaketa edukietara egokitu

beharko da.



1. MAKROZIKLOA: KADETEAK
1.1 mesozikloa (urria) 1.2 mesozikloa (azaroa) 1.3 mesozikloa (abendua)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

1. MAKROZIKLOA: GAZTEAK
1.1 mesozikloa (urria) 1.2 mesozikloa (azaroa) 1.3 mesozikloa (abendua)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
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3. Edukiak ere egokitu beharko dira entrenamenduaren ordu-kopurura.

1. MAKROZIKLOA

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

1. MAKROZIKLOKO LAN BANAKETA

KATEGORIA

ENTRENAMENDU MOTAK

LAN TEKNIKOA LAN TAKTIKOA
PRESTAKUNTZA

FISIKOA

LAN 

ESTRATEGIKOA

Aurre-

benjaminak
% 73 % 8 % 19 % 0

Benjaminak % 73 % 8 % 19 % 0

Kimuak % 54 % 15 % 27 % 4

Haurrak % 46 % 15 % 27 % 12

Kadeteak % 42 % 18 % 33 % 7

Gazteak % 41 % 18 % 33 % 8

1. MAKROZIKLOA: AURREBENJAMIN ETA BENJAMINAK
1.1 mesozikloa (urria) 1.2 mesozikloa (azaroa) 1.3 mesozikloa (abendua)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

1. MAKROZIKLOA: KIMUAK
1.1 mesozikloa (urria) 1.2 mesozikloa (azaroa) 1.3 mesozikloa (abendua)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

1. MAKROZIKLOA: HAURRAK
1.1 mesozikloa (urria) 1.2 mesozikloa (azaroa) 1.3 mesozikloa (abendua)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

2. MAKROZIKLOA

2. MAKROZIKLOKO LAN BANAKETA

KATEGORIA

ENTRENAMENDU MOTAK

LAN TEKNIKOA LAN TAKTIKOA
PRESTAKUNTZA

FISIKOA

LAN 

ESTRATEGIKOA

Aurre-

benjaminak
% 38 % 35 % 23 % 4

Benjaminak % 38 % 35 % 23 % 4

Kimuak % 38 % 23 % 27 % 12

Haurrak % 38 % 15,5 % 31 % 15,5

Kadeteak % 33 % 26 % 28 % 13

Gazteak % 31 % 23 % 31 % 15

2. MAKROZIKLOA: AURREBENJAMIN ETA BENJAMINAK
2.1 mesozikloa (urtarrila) 2.2 mesozikloa (otsaila) 2.3 mesozikloa (martxoa)

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

2. MAKROZIKLOA: KIMUAK
2.1 mesozikloa (urtarrila) 2.2 mesozikloa (otsaila) 2.3 mesozikloa (martxoa)

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

2. MAKROZIKLOA: HAURRAK
2.1 mesozikloa (urtarrila) 2.2 mesozikloa (otsaila) 2.3 mesozikloa (martxoa)

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

2. MAKROZIKLOA: KADETEAK
2.1 mesozikloa (urtarrila) 2.2 mesozikloa (otsaila) 2.3 mesozikloa (martxoa)

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

2. MAKROZIKLOA: GAZTEAK
2.1 mesozikloa (urtarrila) 2.2 mesozikloa (otsaila) 2.3 mesozikloa (martxoa)

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

3. MAKROZIKLOA

3. MAKROZIKLOKO LAN BANAKETA

KATEGORIA

ENTRENAMENDU MOTAK

LAN TEKNIKOA LAN TAKTIKOA
PRESTAKUNTZA

FISIKOA

LAN 

ESTRATEGIKOA

Aurre-

benjaminak
% 23 % 46 % 19 % 12

Benjaminak % 23 % 46 % 19 % 12

Kimuak % 31 % 31 % 19 % 19

Haurrak % 27 % 31 % 23 % 19

Kadeteak % 33 % 26 % 20,5 % 20,5

Gazteak % 28 % 28 % 26 % 18

3. MAKROZIKLOA: AURREBENJAMIN ETA BENJAMINAK
3.1 mesozikloa (apirila) 3.2 mesozikloa (maiatza) 3.3 mesozikloa (ekaina)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

3. MAKROZIKLOA: KIMUAK
3.1 mesozikloa (apirila) 3.2 mesozikloa (maiatza) 3.3 mesozikloa (ekaina)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

3. MAKROZIKLOA: HAURRAK
3.1 mesozikloa (apirila) 3.2 mesozikloa (maiatza) 3.3 mesozikloa (ekaina)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

3. MAKROZIKLOA: KADETEAK
3.1 mesozikloa (apirila) 3.2 mesozikloa (maiatza) 3.3 mesozikloa (ekaina)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

3. MAKROZIKLOA: GAZTEAK
3.1 mesozikloa (apirila) 3.2 mesozikloa (maiatza) 3.3 mesozikloa (ekaina)

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

4. Eduki bakoitzeko entrenamenduan helburu espezifiko bat landuko da.

1. MAKROZIKLOA: JOKO JOLAS OROKORRAK
1.1 mesozikloa (urria) 1.2 mesozikloa (azaroa) 1.3 mesozikloa (abendua)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

SAIO ZENBAKIA EDUKIA HELBURUA MATERIALA

4 Teknika
Gidatzea eta baloiaren

kontrola

20 baloi, petoak, 20

kono, txinoak



5. Helburu espezifiko horren araberako jarduerak asmatuko dira. 

Gure helburu nagusia gidatzea eta baloiaren kontrola lantzea bada, elementu tekniko

horiek lantzeko jarduerak diseinatuko ditugu. 

Antolaketa: Bakarka.

Eremua: Zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 20 baloi, 20 kono.

Deskribapena: Konoak bost metrotik bost metrora jarrita karratu bat osatuko da. Baloia gida-

tuz karratuaren inguruan birak eman, eta kono bakoitzean baloia hankaz aldatu.

Antolaketa: Lau talde: guztiak ondoko marran.

Eremua: Zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 4 baloi, 4 kono.

Deskribapena: Zelai-erdian talde bakoitzak bere konoa izango du. Erreleboak egin, konoraino.

Jokalari bakoitzak lau errepikapen egingo du eta aldiko baloia era ezberdinetan gidatuko du:

eskumaz, ezkerraz, zapalduz, atzeraka.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: Lau taldetan: ba-

koitza zirkuituko posta batean.

Eremua: Zelai-erdia.

Denbora: 5 minutu.

Materiala: 10 baloi.

Deskribapena:

–1. posta: Sigi-sagan aurrera

eta baloia zapalduz itzuli.

–2. posta: Kide batek eskuare-

kin pasatutako baloia kontro-

latu eta lurrean geldirik utzi.

–3. posta: Bost metrotik bost

metrora kokatuko dira hiru

kide. Lehenengoak erdikoari

pasatuko dio baloia. Honek

baloiarekin buelta eman eta

hirugarrenari pasatuko dio.

Ondoren, gauza bera egingo

dute, baina kontrako noranz-

koan.

–4. posta: Slaloma egin baloia

hankaz aldatuz, eta ilarako hu-

rrengoari pasatu.



Entrenatzaileak hiru elementu horiek ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan ahalik eta eragin

egokiena izatea du zeregin nagusitzat. Horretarako, “Irakaskuntza programatua” izeneko irakas-

kuntza-metodoa erabiliko du. 

Irakaskuntza programatua:

–Banako irakaskuntza indartzen du, ikasleen arteko ezberdintasunak hartzen dira kon-

tuan.

–Aniztasunari erantzuten dio. 

–Ikasle bakoitzak bere erritmoaren eta posibilitateen arabera jardutea ahalbidetzen du.

–Irakaslea behatzen ibiliko da, baina aukera edukiko du zuzenketak egiteko edo ikasleak

kalifikatzeko. Erabaki guztiak ikasleak hartuko ditu (non, nola, noiz, noiz hasi...).

–Saioaren diseinuari dagokionez, egin beharreko ekintzak aurretiaz prestatuko dira, eta

behatuko diren puntuak ere aurrez aurretik zehatu beharko dira. Egite egoki eta desegokien

inguruko irizpideak argi adierazi behar dira. 

–Arreta erakartzen duten jarduerak bultzatuko dira.

–Saioa egiteko moduari dagokionez, aldez aurretiko informazioa eta azalpen zuzenak

emango zaizkie ekintza  egingo dutenei.

–Entrenatzaileak kirolariek egindako lana ebaluatuko du, emaitzen inguruko ezagutza pla-

zaratuko du, eta puntu positiboak nabarmenduko ditu.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

33..44 l PPrreessttaakkuunnttzzaa--eettaappaann,,  ffuuttbboolleeaann  eezzaarr  
ddaaiitteezzkkeeeenn  iirraakkaasstteekkoo  mmeettooddooaakk  eettaa  eessttiillooaakk

Guk erabili beharko dugun irakaskuntza-metodoak oinarrizko hiru elementu hartu behar-

ko ditu kontuan:

FUTBOLA

FUTBOLARIA

IRAKASKUNTZA-METODOA



33..55 l FFuuttbboollaa  iirraakkaasstteekkoo  bbaalliiaabbiiddeeaakk

Futbolaren ikaskuntza-irakaskuntzaren sekretua hau da: egiten dugunean sinetsi eta hori

ahalik eta ondoen irakastea. Ezinbestekoa izango da jarduera egokiak sortzea, izan ere, gaita-

sun horrek bereizten du entrenatzaile on bat hala-moduzko entrenatzaile batengatik.

Egunerokotasunak guztiok aspertzen gaitu, eta futbol entrenamendu guztietan ariketa berdinak

egiteak ere aspertzen ditu kirolariak. Beraz, entrenatzaileak jolas berriak asmatu beharko ditu

une oro, jokalariak motibatzeko.    

33..66 l FFuuttbboollaarreenn  hheezzkkuunnttzzaa--bbaalliiooaakk

Kirolariak hezkuntza-balioak ere ikasi beharko ditu entrenamenduetan. Balio horiek entre-

natzailearen eta taldearen araberakoak izango dira, guztiok ez baititugu helburu berdinak. Gure

ustez, ezinbestekoa da kirol ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan balio hauek lantzea:  
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ELKARLANA

FUTBOLAREN 
HEZKUNTZA-BALIOAK 

LANKIDETZA

MATERIALA ETA AZPIEGITURAK
ERRESPETATZEA

TALDE-DINAMIKA
KIDEAK ERRESPETATZEA
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33..77 l EEnnttrreennaammeenndduuaarreenn  eebbaalluuaazziiooaa

Helburuak eta edukiak ebaluatuko dira. Ebaluazio jarraitua egingo da, saioetan eduki

ezberdinak landuko direlako. Saio bakoitzean egindako lana behatuko da eta taulak beteko dira. 

HELBURUEN EBALUAZIOA

Helburuak
1 

(Ez da bete)

2 

(Erdizka)

3 

(Ondo bete da)

1.

2.

3.

4.

EDUKIEN EBALUAZIOA

Edukiak
1 

(Ez da bete)

2 

(Erdizka)

3 

(Ondo bete da)

1.

2.

3.

4.

Elkarlana

Lankidetza

Kideak errespetatzea

Materiala eta azpiegiturak errespetatzea

Talde-dinamika



4 l PPRREESSTTAAKKUUNNTTZZAA  FFIISSIIKKOOAA  

44..11 l PPrreessttaakkuunnttzzaa  eettaappaann  jjookkaallaarriiaakk  ddiittuueenn  eenneerrggiiaa--bbeehhaarrrraakk

44..22  l GGaarraappeenn  ffiissiikkooaa,,  pprreessttaakkuunnttzzaa--eettaappaakkoo  ffuuttbboolleeaann::  ooiinnaarrrriizzkkoo  kkoonnttzzeeppttuuaakk  
4.2.1. Entrenamendu fisikoa
4.2.2. Garapen fisikoa

4.3.1. Erresistentzia lantzeko entrenamendu orokorra
4.3.2. Erresistentzia lantzeko entrenamendu espezifikoa 
4.3.3. Indarra lantzeko entrenamendu orokorra
4.3.4. Abiadura lantzeko entrenamendua
4.3.5. Malgutasuna lantzeko entrenamendua
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44..33 l EEzzaauuggaarrrrii  ffiissiikkooaakk,,  ppeerrttzzeeppzziiooaa  eettaa  mmuuggiimmeenndduuaakk  llaannttzzeeaa,,  aaddiinnaarreenn
aarraabbeerraa
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44..11 l PPrreessttaakkuunnttzzaa  eettaappaann  jjookkaallaarriiaakk  ddiittuueenn  
eenneerrggiiaa--bbeehhaarrrraakk

Gorputzak energia behar du edozein jarduera egiteko, baina jarduera guztiek ez dute

energia-kantitate berdina behar. Kirol jardueretan ere ez da energia-kantitate berdina behar, adi-

bidez, baloia buruz jotzeko, edo baloia oinetan dugula hura 30 metrora eramateko. 

Kirolari batek mantenugai hauek hartu behar ditu: 

–Gluzidoak eta karbohidratoak. 

–Lipidoak edo koipeak. 

–Proteinak.

–Bitaminak. 

–Mineralak. 

Ezinbestekoa da mantenugaiak modu egokian hartzea, hau da, ez gehiegi, ezta gutxiegi

ere. Beraz, dieta orekatsua izaten ahaleginduko gara:

–Gluzidoak: dietaren % 50-60.

–Lipidoak: dietaren % 25-30.

–Proteinak: dietaren % 15.

Elikagaiak talde ezberdinetan sailkatzen dira, euren nutrizio-funtzioaren arabera:

–Zerealak, lekak eta ogia.

–Barazkiak eta ortuariak. 

–Esnekiak. 

–Haragiak, arrainak, itsaskiak eta arrautzak. 

–Koipeak. 

–Azukreak eta gozokiak.

ENERGIA-EKARPENA, JARDUERAREN IRAUPENAREN ARABERA
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Elikadura piramideak gakoak ematen dizkigu dieta osasungarria edukitzeko. 

44..22 l GGaarraappeenn  ffiissiikkooaa,,  pprreessttaakkuunnttzzaa--eettaappaakkoo  
ffuuttbboolleeaann::  ooiinnaarrrriizzkkoo  kkoonnttzzeeppttuuaakk    

44..22..11 l EEnnttrreennaammeenndduu  ffiissiikkooaa

HHEELLBBUURRUUAAKK::
–Kirolariaren ahalmen fisiologikoak garatzea.

–Kirolariaren ahalmen fisikoak garatzea.

AANNTTOOLLAAKKEETTAA::
–Entrenamendu fisiko orokorra.

–Entrenamendu fisiko espezifikoa.

–Ahalmen fisiko espezifikoak hobetzea. 

Arrain eta itsaskiak: 3-4 anoa astean.
Haragia: 3-4 anoa astean.
Arrautzak: 3-4 anoa astean.
Lekaleak: 3-4 anoa astean.
Fruitu lehorrak: 3-7 anoa astean.

Noizean 
behin.

Esnea, jogurta eta gazta:
2-4 anoa egunean.

Olioa: 3-6 anoa egunean.
Barazkiak: gutxienez 2 egunean.
Fruta: gutxienez 3 egunean.

Ogia, zerealeak, arroza, 
pasta eta patatak.

Ura (4-8 edalontzi egunean). 
Jarduera fisikoa.



*: garrantzia gutxi. 

**: nahikoa garrantzia. 

***: garrantzia asko. 
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44..22..22 l GGaarraappeenn  ffiissiikkooaa

Kirolarien adina hartu beharko dugu kontuan, gaitasun fisikoak lantzeko orduan. Hala,

haien garapen mailarekin bat ez datozen estimuluak ematen badizkiegu, eragin negatiboa izan

dezake haiengan. Gure lana estimulu egokiak emanez gaitasun fisikoen garapena bultzatzea da.

Taula honetan ederto ikusten da adin bakoitzean zein gaitasun indartzea komeni den, eta

zein ez.

ENTRENAMENDU FISIKOAREN ANTOLAKETA

Prestakuntza garaian Txapelketa garaian Atseden aktiboa 

Entrenamendu 

fisiko orokorra

Entrenamendu 

fisiko espezifikoa

Ahalmen fisiko 

espezifikoak hobetzea

GAITASUN FISIKOAK 

ERRESISTENTZIA INDARRA ABIADURA MALGUTASUNA

Aurre-benjaminak

7-8 urte * * ** ***
Benjaminak

8-10 urte * * ** **
Kimuak

10-12 urte ** * ** *
Haurrak

12-14 urte ** ** * *
Kadeteak

14-16 urte ** ** * *



44..33 l EEzzaauuggaarrrrii  ffiissiikkooaakk,,  ppeerrttzzeeppzziiooaa  eettaa  
mmuuggiimmeenndduuaakk  llaannttzzeeaa,,  aaddiinnaarreenn  aarraabbeerraa      

Adin goiztiarretan, posible da ahalmen fisikoak futbolarekin harreman zuzena duten jar-

dueren bidez lantzea. Kirolariek korrika egiten badute, haien ahalmen aerobikoa hobetuko dute;

baina baloiarekin ariketa ezberdinak lantzen dituztela korrika egiten badute, ahalmen aerobikoa

ez ezik teknika ere hobetuko dute. Jarduera, beraz, baliagarria izango da aldi berean helburu bat

baino gehiago betetzeko.  
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44..33..11 l EErrrreessiisstteennttzziiaa  llaannttzzeekkoo  eennttrreennaammeenndduu  oorrookkoorrrraa

Hori futbolarekin harremana zuzena duten jardueren bidez egingo dugu, eta baloiak ezin-

besteko garrantzia edukiko du. Adin goiztiarretan oso garrantzitsua da, erresistentzia orokorra

eta kirol teknikaren hobekuntza uztartzen dituzten jarduerak egitea, kirolarien motibazioa eta

gogoa indartzeko (Ikusi adibideak: Futbola, oinarritik euskaraz; ikasgai komunak, 109.-112. or.)

Komenigarria da kategorien araberako entrenamendua prestatzea. Beraz, jardueraren iraupena

eta serie-kopurua handituko ditugu, kirolarien adina kontuan hartuta.

44..33..22 l EErrrreessiisstteennttzziiaa  llaannttzzeekkoo  eennttrreennaammeenndduu  eessppeezziiffiikkooaa

Erresistentzia espezifikoa ere futbolarekin harreman zuzena duten jardueren bitartez lan-

duko dugu. Besteak beste, partidak, partidatxoak eta baloia eskuratzea helburu duten jardue-

rak egingo dira. Komenigarria da kategorien araberako entrenamendua prestatzea. Beraz, jar-

dueraren iraupena eta serie-kopurua handituko ditugu, kirolarien adina kontuan hartuta.

GAITASUN FISIKOAK LANTZEKO ENTRENAMENDUA

Erresistentzia Indarra Abiadura Malgutasuna

Erresistentzia 

lantzeko 

entrenamendu 

orokorra eta 

espezifikoa

Indarra lantzeko 

entrenamendu 

orokorra. Haurrekin 

eta kadeteekin, 

entrenamendu 

espezifikoa ere 

egingo da

Erreakzio abiadura

Mugimenduen 

maiztasun abiadura

Desplazamendu 

abiadura

Malgutasuna 

lantzeko 

entrenamendu 

orokorra



66
P

re
st

ak
un

tz
a 

fis
ik

oa
 

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

44..33..33 l IInnddaarrrraa  llaannttzzeekkoo  eennttrreennaammeenndduu  oorrookkoorrrraa  

Gorputz-pisua erabilita egingo ditugu ariketa errazak.

AUTOKARGA-INDARRA LANTZEKO ENTRENAMENDUA

ARIKETA-

KOPURUA 

SERIE-

KOPURUA 

ERREPIKAPEN-

KOPURUA 
ATSEDENA

Aurre-benjaminak

7-8 urte
15 3 8-20 30’’-1’

Benjaminak

8-10 urte
15-20 3 15-25 30’’-1’

Kimuak

10-12 urte
15-25 3 15-25 30’’-1’

Haurrak

12-14 urte
20-30 3 20-30 30’’-1’

Kadeteak

14-16 urte
20-30 3-4 20-30 30’’-1’

INDARRA LANTZEKO ENTRENAMENDUA, BIKOTEKA

ARIKETA-

KOPURUA 

SERIE-

KOPURUA 

ERREPIKAPEN-

KOPURUA 
ATSEDENA

Aurre-benjaminak

7-8 urte
10 3 8-15

Bikotearen 

txanda denean

Benjaminak

8-10 urte
10-15 3 8-15

Bikotearen 

txanda denean

Kimuak

10-12 urte
15-20 3 8-15

Bikotearen 

txanda denean

Haurrak

12-14 urte
15-20 3 15-30

Bikotearen 

txanda denean

Kadeteak

14-16 urte
15-20 3-4 15-30

Bikotearen 

txanda denean
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INDARRA LANTZEKO ENTRENAMENDUA, BALOI PISUTSUAK ETA TRESNERIA BAKUNA ERABILITA.
ENTRENAMENDU ESPEZIFIKOA, HAURRENTZAT ETA KADETEENTZAT  

ARIKETA-

KOPURUA 

SERIE-

KOPURUA 

ERREPIKAPEN-

KOPURUA 
ATSEDENA

Haurrak

12-14 urte
10-20 3 15-30 30´´-1´

Kadeteak

14-16 urte
10-20 3-4 15-30 30´´-1´

INDARRA LANTZEKO ENTRENAMENDUA, BALOI PISUTSUAK ETA TRESNERIA BAKUNA ERABILITA.
ENTRENAMENDU ESPEZIFIKOA, HAURRENTZAT ETA KADETEENTZAT  

ARIKETA-

KOPURUA 

SERIE-

KOPURUA 

ERREPIKAPEN-

KOPURUA 
ATSEDENA

Haurrak

12-14 urte
10-20 3 12-30

30´´ ariketa /

1´serie

Kadeteak

14-16 urte
10-20 3-4 12-30

30´´ ariketa /

1´serie

Kategoria hauetan ere, Circuit training entrenamenduari ekin ahal zaio. Horretarako, auto-

kargak eta binakako ariketak egin daitezke, baita baloi pisutsuak eta tresneria bakuna (makinak

eta pisu askea) erabili ere.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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44..33..44 l AAbbiiaadduurraa  llaannttzzeekkoo  eennttrreennaammeenndduuaa

Gomendagarria da abiadura ere jokoen bidez lantzea. Joko horietan baloiak, ateak eta

futbolarekin harremana duten kontzeptuak sartzen baditugu, ekintza berean helburu bat baino

gehiago lortuko ditugu. (Ikusi adibideak: Futbola, oinarritik euskaraz; ikasgai komunak, 113.-

116. or.) Komenigarria da kategorien araberako entrenamendua prestatzea. Beraz, jardueraren

iraupena eta serie-kopurua handituko ditugu, kirolarien adina kontuan hartuta.
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44..33..55 l MMaallgguuttaassuunnaa  llaannttzzeekkoo  eennttrreennaammeenndduuaa

Hori luzatze-ariketen bidez egingo dugu. (Ikusi adibideak: Futbola, oinarritik euskaraz;

ikasgai komunak, 121. or.)

LUZATZE-ARIKETAK LANTZEKO ENTRENAMENDUA

ARIKETA-

KOPURUA 

SERIE-

KOPURUA 

ERREPIKAPEN-

KOPURUA 
ATSEDENA

Aurre-benjaminak

7-8 urte
10-15 1-2 15´´-30´´ Ez dago

Benjaminak

8-10 urte
10-15 1-2 15´´-30´´ Ez dago

Kimuak

10-12 urte
10-15 1-2 15´´-30´´ Ez dago

Haurrak

12-14 urte
10-15 1-2 15´´-30´´ Ez dago

Kadeteak

14-16 urte
10-15 1-2 15´´-30´´ Ez dago



5 l JJOOKKOO--AARRAAUUAAKK

55..11 l 1111kkoo  ffuuttbboollaarreenn  aarraauutteeggiiaa
5.1.1. Jokalekua
5.1.2. Baloia
5.1.3. Jokalari-kopurua
5.1.4. Jokalarien ekipajea
5.1.5. Epailea
5.1.6. Epailearen laguntzaileak
5.1.7. Partidaren iraupena
5.1.8. Partidaren hasiera eta partidari berriro ekitea
5.1.9. Baloia jokoan edo jokoz kanpo
5.1.10. Gola
5.1.11. Jokoz kanpoa
5.1.12. Sarrerak eta jokabide ez egokiak
5.1.13. Jaurtiketa zuzenak
5.1.14. Penaltia
5.1.15. Alboko sakea
5.1.16. Ateko sakea
5.1.17. Hondoko sakea

55..22 l 77kkoo  ffuuttbboollaarreenn  aarraauutteeggiiaa
5.2.1. Jokalekua
5.2.2. Baloia
5.2.3. Jokalari-kopurua
5.2.4. Jokalarien ekipajea
5.2.5. Epailea
5.2.6. Epailearen laguntzaileak
5.2.7. Partidaren iraupena
5.2.8. Partidaren hasiera eta partidari berriro ekitea
5.2.9. Baloia jokoan edo jokoz kanpo
5.2.10. Gola
5.2.11. Jokoz kanpoa
5.2.12. Sarrerak eta jokabide ez egokiak
5.2.13. Jaurtiketa zuzenak
5.2.14. Penaltia
5.2.15. Alboko sakea
5.2.16. Ateko sakea
5.2.17. Hondoko sakea

55..33 l EEppaaiilleeaa
5.3.1. Abantaila-legea
5.3.2. Epailearen seinaleak
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ZZEELLAAIIAARREENN  NNEEUURRRRIIAAKK
Alboko marra hondoko marra baino luzeagoa izan beharko da, eta marra bakoitzaren

gehienezko zabalera 12 cm-koa izango da. 
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55..11 l 1111kkoo  ffuuttbboollaarreenn  aarraauutteeggiiaa

55..11..11 l JJookkaalleekkuuaa

JJOOKKAALLEEKKUUAARREENN  AAZZAALLEERRAA
Partidak belar natural edo belar artifizialeko zelaietan jokatuko dira. Zelaia belar artifizia-

lekoa bada, hura berde kolorekoa izan beharko da.

EERREEMMUUAARREENN  EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK
Eremua laukizuzena izango da, eta lerroen bidez egongo da markatuta.

ZZEELLAAIIAA GGEEHHIIEENNEEZZKKOOAA GGUUTTXXIIEENNEEKKOOAA

Luzera (alboko marra) 120 m 90 m

Zabalera (hondoko marra) 90 m 45 m
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55..11..22 l BBaallooiiaa

BBAALLOOIIAARREENN  EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK  EETTAA  NNEEUURRRRIIAAKK
Esferikoa izango da, eta larruzkoa edo larruaren antzeko materialezkoa. 

HHOONNDDAATTUUTTAAKKOO  BBAALLOOIIAAKK  AALLDDAATTZZEEAA
Baloia jokoan dagoela lehertu edo hondatzen bada, jokoa gelditu eta baloia aldatuko da.

Partidari leku berean emango zaio jarraipena, bote neutral baten bidez. Partida ate-arean geldi-

tu bada, hari ateko marraren gainean emango zaio jarraipena, bote neutral baten bidez. 

BBAALLOOIIAARREENN  NNEEUURRRRIIAAKK GGEEHHIIEENNEEZZKKOOAA GGUUTTXXIIEENNEEKKOOAA

Zirkunferentzia 70 cm 68 cm

Pisua 450 g 410 g

Presioa 1,1 atmosfera 0,6 atmosfera

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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Baloia jokoan ez dagoela lehertu edo hondatzen bada, partidari arauei jarraituz ekingo

zaio berriro.  

Ezin izango da epailearen baimenik gabe baloia aldatu.

55..11..33 l JJookkaallaarrii--kkooppuurruuaa

JJOOKKAALLAARRIIAAKK
Talde bakoitzeko, gehienez 11 jokalari arituko dira eta horietako bat atezaina izango da.

Talde batek zazpi jokalari baino gutxiago baditu, partidari ez zaio hasierarik emango.

AALLDDAAKKEETTAAKK
Txapelketaren arautegiak zehaztuko du partidan zehar zenbat aldaketa egin daitekeen.

Normalean 3-7 aldaketa egiten dira. 

Epaileak partida hasi baino lehen jakin beharko ditu ordezko jokalarien izenak.

ALDAKETAK EGITEKO PROZEDURA

Jokoan dagoen jokalari bat ordezkatzeko, prozedura hau bete behar da:

–Epaileari adierazi beharko zaio aldaketa egiteko asmoa dagoela. 

–Ordezkoa ezin izango da zelaira sartu, bestea handik atera ez bada eta epailearen 

baimenik ez badu.  

–Ordezkoa zelai-erdiko marratik sartuko da.

–Ordezkatu den jokalariak ezin izango du partidan berriro parte hartu. 

Atezaina aldatzea:

Edozein jokalari ibil daiteke atezainaren postuan, baldin eta:

–Epaileari aurrez adierazten bazaio.

–Aldaketa jokoa geldirik dagoela egiten bada. 

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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Arauak ez betetzea eta zigorrak:

Ordezko jokalaria epailearen baimenik gabe zelairatzen bada:

–Epaileak jokoa geldituko du (baina jokalariak jokoan zuzeneko eraginik 

ez badu, ez du zertan momentuan bertan gelditu).

–Epaileak jokalariari kargu hartu eta zelaitik ateratzeko aginduko dio. 

–Epaileak jokoa gelditu badu, beste taldeak aterako du falta ez zuzena, 

partidari berriro ekiteko. 

Jokalaria eta atezaina epailearen baimenik gabe postuz aldatzen badira:

–Epaileak baimena emango du jokoak aurrera jarraitzeko.

–Baloia jokoan ez dagoen momentuan hartuko die kargu biei.

Gainontzeko arau-hausteetan

–Epaileak kargu hartuko die eragina izan dutenei. 

–Partidari beste taldeak ateratako falta ez zuzenaren bidez emango zaio 

jarraipena.

Egozteak: jokalariak eta ordezkoak

–Jokalari bat partida hasi aurretik egozten badute, ordezko bat ipin daiteke bere 

lekuan.

–Ordezko jokalari bat partida hasi aurretik egozten badute, ezin izango du inongo mo-

mentutan partidan parte hartu.
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55..11..44 l JJookkaallaarriieenn  eekkiippaajjeeaa

SSEEGGUURRTTAASSUUNNAA
Jokalariek ez dute ekipaje eta objektu arriskutsurik soinean eramango (bitxiak ere ez).

OOIINNAARRRRIIZZKKOO  EEKKIIPPAAJJEEAA
Derrigorrean jantzi behar den oinarrizko ekipajea hauek osatzen dute: 

–Jertsea edo nikia. Barruko nikia erabiltzen bada, haren mahukak bat etorri beharko dira

nikiaren mahuken kolore ofizialarekin. 

–Galtza motzak. Barruko galtza motzak erabiltzen badira, haien kolorea bat etorri behar-

ko da kanpoko galtza motzen kolorearekin. 

–Galtzerdiak.

–Zango-babesgarriak.

–Galtzerdiez estalita egon beharko dira.

–Kautxuzkoak, plastikozkoak edo antzeko materialezkoak izango dira.

–Babes egokia eman beharko dute.

–Oinetakoak.

KKOOLLOORREEAAKK
–Taldeek kolore ezberdinak jantzi behar dituzte, bata bestearengandik bereizteko, baita

epaileengandik bereizteko ere.

–Atezainek ere kolore ezberdinak jantzi beharko dituzte, gainontzeko jokalariengandik eta

epaileengandik bereizteko.   

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Aipatutako arauak betetzen ez badira:

–Ez da zertan jokoa gelditu.

–Epaileak zelaitik ateratzeko aginduko dio  jokalariari, ekipaje zuzena ipintzeko. 

–Ekipaje egokia izan ezean, jokalaria baloia jokoan ez dagoen hurrengo ekintzan 

aterako da zelaitik. 

–Kanpora atera den jokalaria ezin izango da  epailearen baimenik gabe zelaira bueltatu. 

–Epaileak jokalariaren ekipajea berrikusi beharko du, horri  zelaira sartzeko baimena eman

baino lehen. 

–Jokalariari soilik baloia jokoan ez dagoenean emango zaio zelaira bueltatzeko baimena. 

Jokalaria epailearen baimenik gabe zelairatzen bada, hark kargu hartuko dio.

JJOOKKOOAARRII  BBEERRRRIIRROO  EEKKIITTEEAA
Epaileak jokoa gelditu badu, jokalariari kargu hartzeko:

–Beste taldeak ateratako falta ez zuzenaren bidez emango zaio jarraipena partidari.



55..11..55 l EEppaaiilleeaa

EEPPAAIILLEEAARREENN  AAGGIINNTTEEAA
Partida epaileak kontrolatuko du eta horretarako, arauak hartuko ditu oinarritzat. 

–Jokalariei joko-arauak betearaziko dizkie.

–Lankidetzan arituko da marrazainekin eta, ahal den kasuetan, laugarren epailearekin. 

–Baloiak bigarren arauaren eskakizun guztiak betetzen dituen ikusiko du. 

–Jokalarien ekipajeak laugarren arauaren eskakizunak betetzen dituen ikusiko du. 

–Partidaren denbora kontrolatuko du, eta oharrak hartuko ditu gertatzen denari buruz.  

–Arauak betetzen ez badira, aukera izango du partida gelditu eta atzeratzeko, eta parti-

datik irteteko.  

–Kanpoko eragozpenik badago, aukera izango du partida gelditu eta atzeratzeko, eta par-

tidatik irteteko.   

–Jokalari batek lesio larria izan duela uste badu, jokoa geldi dezake. Jokoari jokalaria

zelaitik atera arte ezin izango dio jarraipenik eman. Kanpora atera den jokalariak jokoari berriro

ekin ondoren izango du zelaira bueltatzeko baimena.

–Jokalari batek lesio arina badu, epaileak jokatzen jarraitzeko baimena emango dio, harik

eta baloia zelaitik ateratzen den arte.
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–Zelaitik ateratzeko aginduko dio odoljarioa duen jokalariari. Hura zelaira itzuli ahal izate-

ko, epaileak oniritzia eman beharko du. 

–Arauak talde baten kalterako urratzen badira, baina taldeak jokoan jarraitzeko aukera

badu, abantaila-legea ezarriko du. Jokoan jarraitzeko aukerarik ez badago, kargu hartuko dio

beste taldeari. 

–Jokalari batek aldi berean arau bat baino gehiago urratzen badu, gogorrena hartuko da

kontuan.

–Aukera izango du arauak urratzen dituzten jokalariei kargu hartzeko eta horiek jokaleku-

tik botatzeko.

–Neurriak hartuko ditu, zuzendaritzako taldeak arauak urratzen baditu. Beharrezkotzat

jotzen badu, aukera izango du taldekideak zelaitik edota haren ingurutik botatzeko.  

–Behatzeko aukerarik izan ez duen jokaldietan, bere laguntzaileen esanak hartu beharko

ditu kontuan. 

–Baimenik ez duten pertsonei ez die zelaira sartzen utziko.

–Eten bakoitzaren ondoren jarraipena eman beharko dio jokoari. 

–Zuzendaritzako taldeari txosten bat emango dio partidari buruz. Han hauek zehaztuko

ditu: jokalarien eta zuzendaritzako taldeen aurka hartutako neurriak, eta partida aurretik, parti-

dan zehar eta partida ondoren izandako ezbeharrak.  

–Epaileak partidan zehar hartutako erabakiak ofizialak izango dira. 

–Erabaki ez zuzena hartu duela uste badu, hura alda dezake baldin eta jokoari ez bazaio

berriro ekin edo partida amaitu ez bada. 

55..11..66 l EEppaaiilleeaarreenn  llaagguunnttzzaaiilleeaakk

Marrazainek kasu hauetan izango dute zer esan, baina epailearen iritzia hobetsiko da beti:

–Baloi osoa zelaitik atera bada.

–Alboko, hondoko edo ateko sakea zein taldek egin behar duen aztertu behar denean. 

–Jokoz kanpoko jokaldietan. 

–Aldaketaren bat dagoenean. 

–Arauren bat urratzen denean, eta epaileak ez du hura ikusi.

–Arau-haustea epaileak baino hobeto ikusi duenean (batez ere penalti-arean gertatzen

direnak). 

–Penaltia bota baino lehen atezaina atetik aldendu bada, edo baloiak marra gainditu

badu. 

LLAAGGUUNNTTZZAA
Marrazainek lagunduko diote epaileari partida zuzentzen, beti ere joko-arauei jarraituz.

Marrazainek zelaira sartzeko baimena dute, epaileari hesiaren distantzia 9,15 m-tan jartzen

laguntzeko. Marrazainek jokabide desegokia badute, epailearen iritzia hobetsiko da. Gertakizu-

naren inguruko txostena agintari eskudunei helaraziko die.
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55..11..77 l PPaarrttiiddaarreenn  iirraauuppeennaa

PPAARRTTIIDDAARREENN  ZZAATTIIAAKK
Partidak 45 minutuko bi zati izango ditu. Bi taldeek eta epaileak oniritzia ematen badute,

partidaren iraupena alda daiteke, beti ere hura partida hasi baino lehen zehazten bada eta joko-

arauak betetzen badira.

AATTSSEEDDEENNAA
Jokalariek eskubidea izango dute bi zatien artean atsedena hartzeko. Atsedenak ez du 15

minutu baino gehiagoko iraupenik edukiko eta txapelketaren arautegiak zehaztuko du.

Atsedenaren iraupena aldatzeko aukera epaileak baino ez du. 

GGAALLDDUUTTAAKKOO  DDEENNBBOORRAA  BBEERRRREESSKKUURRAATTZZEEAA
Partidaren zatiak luzatu ahalko dira, denbora asko galdu bada. Zergatiak hauek dira: 

–Aldaketak.

–Jokalariek  izandako lesioak aztertzea. 

–Min hartutako jokalariak zelaitik kanpo ateratzeko garraioak behar izatea. 

–Denbora-galtzeak.

–Bestelakoak. 

Epailearen esku egongo da galdutako denbora berreskuratzen den ala ez. 



80
Jo

ko
-a

ra
ua

k

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

PPEENNAALLTTIIAA
Penaltia berriro bota behar bada, galdutako denbora luzapenean berreskuratuko da. 

AATTZZEERRAATTUUTTAAKKOO  PPAARRTTIIDDAAKK
Atzeratzen diren partidak beste momentu batean jokatu behar dira, beti ere txapelketaren

arautegiak beste aukerarik ezartzen ez badu. 

55..11..88 l PPaarrttiiddaarreenn  hhaassiieerraa  eettaa  ppaarrttiiddaarrii  bbeerrrriirroo  eekkiitteeaa

SSAARRRREERRAA
Txanpon bat bota eta irabazleak aukeratuko du lehenengo zatian zein norabidetarantz

erasoko duen. Beste taldeak hasierako sakea egingo du; eta irabazleak, hasierako sakea biga-

rren zatian. Bi taldeak zelaiz aldatuko dira bigarren zatian, eta erasoa kontrako norabiderantz

egingo dute.

HHAASSIIEERRAAKKOO  SSAAKKEEAA
Modu bat da jokoa hasteko, edo jokari berriro ekiteko. 

–Partida hasieran.

–Gol bakoitzaren ondoren.

–Partidaren bigarren zatiaren hasieran.

–Luzapenik badago.

Hasierako sakea bota eta zuzenean lor daiteke gola. 

PROZEDURA

–Jokalari guztiak dagokien zelai-erdian egon beharko dira.

–Beste taldeko jokalariek baloia jokoan jarri arte, gutxienez 9,15 m-ko distantzian egon

beharko dira.

–Baloia geldirik egongo da.

–Epaileak hasteko baimena eman beharko du.

–Partida hasiko da baloia aurrerantz jaurtitzen denean. 

–Baloia jokoan jarri duen jokalariak ezin izango du hura bigarren aldiz ukitu, harik eta

beste jokalari batek ukitzen duen arte.

Gol bakoitzaren ostean, beste taldeak hasierako sakea egin beharko du. 

ARAUAK EZ BETETZEA ETA ZIGORRAK

Sakea egin duen jokalariak baloia beste jokalari batek baino lehen ukitzen badu, beste tal-

deak jaurtiketa ez zuzena egingo du leku beretik. Gainontzeko kasu guztietan hasierako sakea

errepikatuko da. 
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BBOOTTEE  NNEEUUTTRRAALLAA  
Partida jokoan dagoela epaileak hura gelditzen badu, partidari bote neutral baten bidez

emango zaio berriro hasiera.  

PROZEDURA

Epaileak partida gelditu den lekuan botako du baloia lurrera. Ateko arean gelditu bada,

ateko marraren gainean egingo du. Baloiak lurra ukitu eta berriro ekingo zaio partidari. 

ARAUAK EZ BETETZEA ETA ZIGORRAK

Bote neutrala egoera hauetan errepikatuko da: 

–Baloia hark lurra ukitu baino lehen ukitzen bada.  

–Baloiak lurra jo eta beste inork ukitu barik zelaitik kanpo irteten bada. 

55..11..99 l BBaallooiiaa  jjookkooaann  eeddoo  jjookkoozz  kkaannppoo

BBAALLOOIIAA  JJOOKKOOZZ  KKAANNPPOO
Baloia kasu hauetan egongo da jokoz kanpo: 

–Baloi osoak alboko edo hondoko marra gainditzen duenean, lurrez zein airez. 

–Epaileak jokoa gelditzen duenean. 

BBAALLOOIIAA  JJOOKKOOAANN
Beste edozein momentutan baloia jokoan egongo da, baita kasu hauetan ere:

–Baloiak zutabe, langa edo banderatxoa jo eta zelaira berriro sartzen bada. 

–Zelai barruan epailea edo marrazaina jotzen duenean.
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55..11..1100 l GGoollaa

GGOOLLAA
Baloiak zutabe arteko ma-

rra gainditzen duenean lortuko da

gola.  

IIRRAABBAAZZLLEEAA
Partida gol gehien lortzen

duen taldeak irabaziko du. Bi tal-

deek gol-kopuru berdina lortzen

badute edo golik ez badago, ber-

dinketa izango da.  

TTXXAAPPEELLKKEETTAARREENN  AARRAAUUTTEEGGIIAA
Arautegiaren arabera, txapelketan edo kanporaketan zehar irabazlea egon behar denean,

International FA Board erakundeak onartutako prozedura hau ezarriko da: 

–Etxetik kanpo lortutako gol-kopuruaren araua.

–Luzapenak.

–Penalti jaurtiketak.

55..11..1111 l JJookkoozz  kkaannppoo

PPOOSSIIZZIIOOAA
Ez da arau-hauste larria. Jokalari bat jokoz kanpo egongo da, erasoa joten denean, aur-

karien hondoko marratik baloia eta beste taldearen azkenaurreko jokalaria baino gertuago bada-

go. 

Jokalari bat ez da jokoz kanpo egongo, egoera hauetan:  

–Dagokion zelai-erdian badago.

–Azkenaurreko aurkaria eta bera lerro berean badaude. 

–Azken bi aurkari eta bera lerro berean badaude.

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA
Jokoz kanpo dagoen jokalariari kargu hartuko zaio, bere kideak baloia pasatzen dionean

joko aktiboan eragina badu:

–Jokoan parte hartzen.

–Aurkaria oztopatzen.

–Posizio horri esker aldea hartzen. 
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EZ DA ARAU-HAUSTEA

Jokalaria ez da jokoz kanpo egongo baloia egoera hauetan jasotzen badu:  

–Ateko sakea.

–Alboko sakea.

–Jokoz kanpo.

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Jokoz kanpo izaten diren arau-hausteen aurrean, epaileak jaurtiketa ez zuzena adieraziko

du beste taldearen aurka.  

55..11..1122 l SSaarrrreerraakk  eettaa  jjookkaabbiiddee  eezz  eeggookkiiaakk

JJAAUURRTTIIKKEETTAA  ZZUUZZEENNAA
Epaileak jaurtiketa zuzena adieraziko du beste taldearen alde, baldin eta jokalariak: 

–Aurkariari ostikoa eman badio, edo ematen saiatu bada.

–Aurkaria zangotrabatu badu, edo zangotrabatzen saiatu bada. 

–Aurkariaren gainean jauzi bada. 

–Aurkariari karga egin badio. 

–Aurkaria astindu badu, edo astintzen saiatu bada.

–Aurkaria bultzatu badu.

–Aurkariari sarrera egin badio.

–Aurkariari eutsi badio.   

–Aurkariari txistua bota badio.

–Baloia eskuz ukitu badu.

PPEENNAALLTTIIAA
Jokalari batek dagokion arean aipatutako arau-hausteetariko bat egiten badu, epaileak

penaltia adieraziko du beste taldearen alde, baloia zelaiko edozein tokitan jokoan badago. 

JJAAUURRTTIIKKEETTAA  EEZZ  ZZUUZZEENNAA
Epaileak jaurtiketa ez zuzena adieraziko du beste taldearen alde, atezainak hurrengo

arau-hausteetariko bat egiten badu:  

–Baloia eskuekin hartu eta hura sei segundo baino gehiago pasatzen direnean jokoan

ipintzen badu.

–Baloia jokoan jarri eta hura beste inork ukitu baino lehen eskuetan berriro hartzen badu.

–Bere taldeko kide batek baloia hankaz pasatu ostean, hura eskuetan hartzen badu.

–Bere kide batek alboko sakea bota eta baloia zuzenean pasatu ostean, hura eskuekin

hartzen badu.

–Arriskuz jarduten badu.

–Aurkariaren lekualdatzea oztopatzen badu. 

–Atezainak baloia eskuekin ateratzea eragozten badu. 
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–Orain arte aipatu gabeko beste arau-hauste baten ondorioz jokalariari kargu hartzen

bazaio, edo egozteko jokoa gelditzen bada.

Jaurtiketa ez zuzena arau-haustea izan den lekutik egingo da. 

DDIIZZIIPPLLIINNAAZZKKOO  ZZIIGGOORRRRAAKK
Txartel horia erabiliko da jokalariari kargu hartu zaiola adierazteko. 

Txartel gorria erabiliko da jokalaria egotzi dela adierazteko. 

Txartelak soilik jokalariei aterako zaizkie. 

Epaileak ahalmena du diziplina arloko neurriak hartzeko, zelaira sartzen denetik zelaitik

ateratzen den arte.  

TTXXAARRTTEELL  HHOORRIIAA  MMEERREEZZII  DDUUTTEENN  AARRAAUU--HHAAUUSSTTEEAAKK  
Jokalari batek txartel horia mereziko du, baldin eta:

–Kiroltasunik gabeko jokabidea badu.

–Hitzen edo ekintzen bidez inor gaitzesten badu. 

–Joko-arauak urratzen saiatzen bada.

–Jokoari berriro ekin eta denbora asko galtzen badu.

–Arautegiaren arabera errespetatu behar den gutxieneko distantzia errespetatzen ez

badu. 

–Zelaira epailearen baimenik gabe sartzen bada.

–Zelaitik epailearen baimenik gabe ateratzen bada. 

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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Ordezko jokalari batek txartel horia mereziko du, baldin eta:

–Kiroltasunik gabeko jokabidea badu.

–Hitzen edo ekintzen bidez inor gaitzesten badu. 

–Jokoari berriro ekin eta denbora asko galtzen badu.

TTXXAARRTTEELL  GGOORRRRIIAA  MMEERREEZZII  DDUUTTEENN  AARRAAUU--HHAAUUSSTTEEAAKK
Jokalari batek txartel gorria mereziko du, hurrengo arau-hausteetariko bat egiten badu:

–Joko zakarra egiten badu.

–Biolentziaz jarduten badu.

–Aurkari bati edo beste edozein pertsonari txistua botatzen badio. 

–Ate azpitik baloia eskuekin nahita ateratzen badu. 

–Bere aterantz baloiarekin hurbiltzen den jokalariari penaltia adierazteko moduko sarrera

egiten badio.  

–Hitz eta keinu erasotzaileak eta zakarrak erabiltzen baditu. 

–Partida berean kargu bigarrenez hartzen bazaio. 

Egotzi den jokalaria zelaiaren ingurutik irten beharko da, eta ezin izango du partida aulki-

tik ikusi. 

55..11..1133 l JJaauurrttiikkeettaa  zzuuzzeennaakk

JJAAUURRTTIIKKEETTAA  ZZUUZZEENNAA
Jaurtiketa zuzena egin eta baloia beste inork

ukitu gabe beste atean sartzen bada, gola izango

da. Jaurtiketa zuzena egin eta baloia beste inork

ukitu gabe gure atean sartzen bada, beste taldeak

hondoko sakea egingo du.

JJAAUURRTTIIKKEETTAA  EEZZ  ZZUUZZEENNAA
Epaileak besoa altxatuko du jaurtiketa ez

zuzena adierazteko. Hark balio izateko, baloia

gutxienez bi jokalarik ukitu beharko dute. Jaurtiketa

ez zuzena egin eta baloia beste inork ukitu gabe

beste atean sartzen bada, beste taldeak ateko

sakea egingo du. Jaurtiketa ez zuzena egin eta

baloia beste inork ukitu gabe gure atean sartzen

bada, beste taldeak hondoko sakea egingo du.  

Jaurtiketa zuzena zein ez zuzena baloia gel-

ditu den gunean egingo da, eta jokalari batek ezin

izango du baloia birritan jo, aldez aurretik beste

inork ukitu ez badu.  
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JJAAUURRTTIIKKEETTEENN  KKOOKKAALLEEKKUUAA
PENALTI-AREATIK

Jaurtiketa zuzena zein ez zuzena, defentsan dabilen taldearen alde. 

–Aurkari guztiak gutxienez 9,15 m-ra egongo dira.

–Aurkari guztiak penalti-areatik kanpo egon beharko dira.

–Baloia areatik atera bezain pronto jarriko da jokoan.

–Area txikian, jaurtiketak edozein gunetatik egin daitezke.  

Jaurtiketa ez zuzena, erasoan dabilen taldearen alde.

–Aurkari guztiak gutxienez 9,15 m-ra egongo dira; edo bestela, ateko marraren gainean. 

–Baloia ukitzen denean egongo da jokoan. 

–Area txikian, jaurtiketa ez zuzena hura adierazi den lekutik hurbilen dagoen ateko

marraren gainetik egingo da.   

PENALTI-AREATIK KANPO

–Aurkari guztiak gutxienez 9,15 m-ra egongo dira. 

–Baloia ukitzen denean egongo da jokoan. 

–Jaurtiketa arau-haustea egindako lekutik egingo da. 

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Jaurtiketa errepikatuko da, hura egiten denean aurkari bat 9,15 m baino hurbilago bada-

go. Era berean, errepikatuko da, gure arean egiten denean baloia areatik irteten ez bada.

JAURTIKETA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU:

Jaurtiketa egin duenak baloia birritan jotzen badu eta aurretik hura beste inork ukitu ez

badu, jaurtiketa ez zuzena aterako du beste taldeak. 

Baloia jokoan jarri eta jokalari berak hura eskuez ukitzen badu, aurretik baloia beste inork

ukitu ez duela, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. 

Arau-haustea bere penalti-arean egiten badu, penaltia adieraziko da beste taldearen alde.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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JAURTIKETA ATEZAINAK EGITEN BADU: 

Atezainak baloia birritan jotzen badu eta aurretik hura beste inork ukitu ez badu, jaurtike-

ta ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

Baloia jokoan jarri eta beste inork ukitu baino lehen eskuekin hartzen badu:

–Areatik kanpo gertatzen bada, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat.

–Arean gertatzen bada, jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

55..11..1144 l PPeennaallttiiaa

BBAALLOOIIAARREENN  EETTAA  JJOOKKAALLAARRIIEENN  KKOOKKAALLEEKKUUAA
BALOIA: 

Penalti-puntuan kokatuko da.

JAURTIKETA EGINGO DUEN JOKALARIA: 

Argi adierazi beharko da jaurtiketa nork egingo duen.

ATEZAINA: 

Ateko marraren gainean egon beharko da, baloia jokoan jarri arte.

GAINONTZEKO JOKALARIAK: 

Zelaian kokatuko dira, penalti-areatik kanpo eta gutxienez 9, 15 m-ra penalti-puntutik. 

PPRROOZZEEDDUURRAA
–Epaileak jokalari guztiak ondo kokatzen direnean emango du penaltia egiteko seinalea. 

–Jokalariak aurrerantz jo beharko du baloia. 

–Baloia ezin izango du birritan jo, hura aurretik beste inork ukitu ez badu.

–Baloia jokoan jarriko da, hura jo eta aurrerantz mugitzen denean. 

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
EPAILEAK PENALTIA EGITEKO SEINALEA EMATEN BADU, ETA HORI BOTA BAINO

LEHEN ARAU-HAUSTEREN BAT EGITEN BADA:  

–Arauak jaurtiketa egingo duenak urratzen baditu:  

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, jaurtiketa errepikatuko da. 

–Baloia atean sartzen ez bada, jaurtiketa ez zuzena adieraziko da beste taldearen alde. 

–Arauak atezainak urratzen baditu:

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, gola izango da.

–Baloia atean sartzen ez bada, jaurtiketa errepikatuko da. 
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–Arauak taldekide batek urratzen baditu:

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, jaurtiketa errepikatuko da. 

–Baloia atean sartzen ez bada, jaurtiketa ez zuzena adieraziko da beste taldearen alde. 

–Arauak aurkari batek urratzen baditu: 

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, gola izango da.

–Baloia atean sartzen ez bada, jaurtiketa errepikatuko da. 

–Arauak taldekide batek eta aurkari batek urratzen badituzte:

–Jaurtiketa errepikatuko da.

EPAILEAK PENALTIA EGITEKO SEINALEA EMATEN BADU, ETA HORI BOTA ONDO-

REN ARAU-HAUSTEREN BAT EGITEN BADA:  

–Jaurtiketa egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaurtike-

ta ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

–Jaurtiketa egin duenak baloia eskuekin ukitzen badu eta aurretik beste inork ukitu ez

badu, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. 

–Baloia jokoan jarri eta aurrerantz doala edozein objektu ukitzen badu, jaurtiketa errepi-

katuko da.

–Baloia jokoan jarri eta atezaina, langa edo zutoinak ukitzen baditu, eta errebotearen

ondorioz edozein objektu ukitzen badu:

–Jokoa eten egingo du epaileak.

–Baloiak objektua ukitu duen lekuan bote neutrala egingo da. Ateko arean bada, hori

leku horretatik hurbilen dagoen ateko marraren gainetik egingo da.

55..11..1155 l AAllbbookkoo  ssaakkeeaa

Jokoari berriro ekiteko modua da. Alboko sakea baloia alboko marratik kanpo atera baino

lehen hura ukitu duen azken jokalariaren aurkariak egingo du. Alboko sakea bota eta ezin izan-

go da gola zuzenean eskuratu.  

PPRROOZZEEDDUURRAA
Alboko sakea egingo duen jokalariak:

–Zelaiari begira egon beharko du. 

–Oinak alboko marra ukitzen dutela edo haren atzean eduki beharko ditu.

–Baloia bi eskuekin botako du.

–Baloia bi eskuekin hartu, buruaren atzean jarri eta aurrerantz botako du. 

–Alboko sakea baloia irten den lekutik egingo du.



Aurkari guztiak gutxienez 2 m-ra egon beharko dira.

Baloia zelaira sartzen denean jarriko da jokoan. 

Sakea egin duenak ezin izango du baloia berriro jo, aurretik beste jokalari batek hori ukitu

ez badu.  

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
SAKEA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU:  

–Alboko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaur-

tiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Alboko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen eskuekin ukitzen badu,

jaurtiketa zuzena edo penaltia izango da beste taldearentzat.

SAKEA ATEZAINAK EGITEN BADU:

–Alboko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaur-

tiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Alboko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen eskuekin ukitzen badu,

jaurtiketa zuzena edo penaltia izango da beste taldearentzat.

–Alboko sakea egin eta baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaurtike-

ta ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Alboko sakea egin eta baloia, beste inork hura ukitu baino lehen, areatik kanpo eskue-

kin hartzen badu, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. Baina penalti-arean hartzen

badu, jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

Aurkari batek beste taldeko jokalariaren bati, sakea egiteko, oztopoak jartzen badizkio,

kargu hartuko zaio. 

Beste edozein arau urratzen bada, sakea beste taldeak egingo du.  
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55..11..1166 l AAtteekkoo  ssaakkeeaa

Jokoari berriro ekiteko mo-dua da. Aurkariak baloia ukitu eta hura beste zelai-erdiko eta

atetik kanpoko hondoko marratik ateratzen denean, ateko sakea izango da gure alde. Ateko

sakea egin eta beste atean gola sar daiteke. 

PPRROOZZEEDDUURRAA
–Baloia taldeko edozein jo-kalarik jo dezake, eta aukera egongo da hura ateko areako

edozein puntutatik botatzeko. 

–Aurkariak areatik kanpo egon beharko dira baloia jokoan jarri arte. 

–Baloia jokoan jarri duen jo-kalariak ezin izango du hura berriro jo, harik  eta beste inork

baloia ukitzen duen arte.

–Baloia areatik ateratzen denean egongo da jokoan.

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Baloia jo eta penalti-areatik irteten ez bada, sakea errepikatuko da.

SAKEA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU:

–Ateko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaur-

tiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Ateko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen eskuekin ukitzen badu,

jaurtiketa zuzena edo penaltia izango da beste taldearentzat.

SAKEA ATEZAINAK EGITEN BADU:

–Ateko sakea egin eta baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaurtiketa

ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Ateko sakea egin eta baloia, beste inork hura ukitu baino lehen, areatik kanpo eskuekin

hartzen badu, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. Baina penalti-arean hartzen

badu, jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

–Beste edozein arau urratzen bada, sakea errepikatuko da. 
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55..11..1177 l HHoonnddookkoo  ssaakkeeaa

Jokoari berriro ekiteko modua da. Atzelariak baloia ukitu eta hura bere zelai-erdiko eta

atetik kanpoko ondoko marratik ateratzen bada, hondoko sakea izango da beste taldearentzat.

Hondoko sakea egin eta beste atean gola sar daiteke. 

PPRROOZZEEDDUURRAA
–Hondoko sakea baloia atera den alderdiko banderatxoaren areatik botako da. 

–Banderatxoaren makila ezin izango da bere lekutik atera. 

–Baloia jokoan jarri arte aurkariak gutxienez 9,15 m-ko distantziara egon beharko dira. 

–Baloia edozein aurkarik jo dezake. 

–Baloia jo eta mugimenduan jartzen denean egongo da jokoan. 

–Sakea egin duen jokalariak ezin izango du baloia berriro jo, harik  eta beste inork hura

ukitzen duen arte.

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
SAKEA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU:

–Hondoko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu,

jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Hondoko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen eskuekin ukitzen badu,

jaurtiketa zuzena edo penaltia izango da beste taldearentzat.

SAKEA ATEZAINAK EGITEN BADU:

–Hondoko sakea egin eta baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaurti-

keta ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Hondoko sakea egin eta baloia, beste inork hura ukitu baino lehen, areatik kanpo eskue-

kin hartzen badu, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. Baina penalti-arean hartzen

badu, jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.
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55..22 l 77kkoo  ffuuttbboollaarreenn  aarraauutteeggiiaa

55..22..11 l JJookkaalleekkuuaa

JJOOKKAALLEEKKUUAARREENN  AAZZAALLEERRAA
Partidak belar natural edo belar artifizialeko zelaietan jokatuko dira, baita hareazko zelaie-

tan ere. 

EERREEMMUUAARREENN  EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK
Eremua laukizuzena izango da, eta lerroen bidez egongo da markatuta. 

ZZEELLAAIIAARREENN  NNEEUURRRRIIAAKK
Alboko marra hondoko marra baino luzeagoa izan beharko da, eta marra bakoitzaren

gehienezko zabalera 12 cm-koa izango da. 

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

ZZEELLAAIIAA GGEEHHIIEENNEEZZKKOOAA GGUUTTXXIIEENNEEKKOOAA

Luzera (alboko marra) 65 m 50 m

Zabalera (hondoko marra) 45 m 30 m
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55..22..22 l BBaallooiiaa

BBAALLOOIIAARREENN  EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK  EETTAA  NNEEUURRRRIIAAKK
Esferikoa izango da, eta larruzkoa edo larruaren antzeko materialezkoa. Lau zenbakidun

baloia erabiliko da.  

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

BBAALLOOIIAARREENN  NNEEUURRRRIIAAKK GGEEHHIIEENNEEZZKKOOAA GGUUTTXXIIEENNEEKKOOAA

Zirkunferentzia 66 cm 62 cm

Pisua 390 g 340 g

Presioa 0,6 atmosfera 0,4 atmosfera
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HHOONNDDAATTUUTTAAKKOO  BBAALLOOIIAAKK  AALLDDAATTZZEEAA
Baloia jokoan dagoela lehertu edo hondatzen bada, jokoa gelditu eta baloia aldatuko da.

Partidari leku berean emango zaio jarraipena, bote neutral baten bidez. Partida ate-arean geldi-

tu bada, hari ateko marraren gainean emango zaio jarraipena, bote neutral baten bidez. 

Baloia jokoan ez dagoela lehertu edo hondatzen bada, partidari arauei jarraituz ekingo

zaio berriro.  

Ezin izango da epailearen baimenik gabe baloia aldatu.

55..22..33 l JJookkaallaarrii--kkooppuurruuaa

JJOOKKAALLAARRIIAAKK
Talde bakoitzeko, gehienez zazpi jokalari arituko dira eta horietako bat atezaina izango da.

Talde batek bost jokalari baino gutxiago baditu, partidari ez zaio hasierarik emango. Talde bakoi-

tzak gehienez 12 lizentzia aurkez ditzake partida hasi baino lehen. 

AALLDDAAKKEETTAAKK
Aukera dago nahi beste aldaketa egiteko. Zelaitik atera den jokalaria itzuli ahal da zelai-

ra, baina, horretarako, epailearen baimena eduki beharko du. Epaileak partida hasi baino lehen

jakin beharko ditu ordezko jokalarien izenak.  

ALDAKETAK EGITEKO PROZEDURA

Jokoan dagoen jokalari bat ordezkatzeko, prozedura hau bete behar da:

–Epaileari adierazi beharko zaio aldaketa egiteko asmoa dagoela. 

–Ordezkoa ezin izango da zelaira sartu, bestea handik atera ez bada eta epailearen bai-

menik ez badu.  

–Ordezkoa zelai-erdiko marratik sartuko da.

–Jokalari guztiek hartu beharko dute parte partidan. Jokatu behar duten gutxieneko

denbora txapelketaren arautegiak zehaztuko du. 

Atezaina aldatzea:

Edozein jokalari ibil daiteke atezainaren postuan, baldin eta:

–Epaileari aurrez adierazten bazaio.

–Aldaketa jokoa geldirik dagoela egiten bada.

Arauak ez betetzea eta zigorrak:

Ordezko jokalaria epailearen baimenik gabe zelairatzen bada:

–Epaileak jokoa geldituko du.

–Partidari berriro ekiteko, beste taldeak jaurtiketa ez zuzena egingo du epaileak jokoa

gelditu duen lekutik. 

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK



Egozteak: jokalariak eta ordezkoak

–Jokalari bat partida hasi aurretik egozten badute, ordezko bat ipin daiteke bere lekuan.

–Ordezko jokalari bat partida hasi aurretik egozten badute, ezin izango du inongo

momentutan partidan parte hartu.

55..22..44 l JJookkaallaarriieenn  eekkiippaajjeeaa

SSEEGGUURRTTAASSUUNNAA
Jokalariek ez dute ekipaje eta objektu arriskutsurik soinean eramango (bitxiak ere ez).

OOIINNAARRRRIIZZKKOO  EEKKIIPPAAJJEEAA
Derrigorrean jantzi behar den oinarrizko ekipajea hauek osatzen dute: 

–Jertsea edo mahukadun nikia. Barruko nikia erabiltzen bada, haren mahukak bat etorri

beharko dira nikiaren mahuken kolore ofizialarekin. 

–Galtza motzak. Barruko galtza motzak erabiltzen badira, haien kolorea bat etorri behar-

ko da kanpoko galtza motzen kolorearekin. 

–Galtzerdiak.

–Zango-babesgarriak.

–Galtzerdiez estalita egon beharko dira.

–Kautxuzkoak, plastikozkoak edo antzeko materialezkoak izango dira.

–Babes egokia eman beharko dute.

–Oinetakoak.

KKOOLLOORREEAAKK
–Taldeek kolore ezberdinak jantzi behar dituzte, bata bestearengandik bereizteko, baita

epaileengandik bereizteko ere.

–Atezainek ere kolore ezberdinak jantzi beharko dituzte, gainontzeko jokalariengandik eta

epaileengandik bereizteko.    
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AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Aipatutako arauak betetzen ez badira:

–Ez da zertan jokoa gelditu.

–Epaileak zelaitik ateratzeko aginduko dio  jokalariari, ekipaje zuzena ipintzeko. 

–Ekipaje egokia izan ezean, jokalaria baloia jokoan ez dagoen hurrengo ekintzan 

aterako da zelaitik. 

–Kanpora atera den jokalaria ezin izango da  epailearen baimenik gabe zelaira bueltatu. 

–Epaileak jokalariaren ekipajea berrikusi beharko du, horri  zelaira sartzeko baimena eman

baino lehen. 

–Jokalariari soilik baloia jokoan ez dagoenean emango zaio zelaira bueltatzeko baimena. 

Jokalaria epailearen baimenik gabe zelairatzen bada, hark kargu hartuko dio.

55..22..55 l EEppaaiilleeaa

EEPPAAIILLEEAARREENN  AAGGIINNTTEEAA
Partida epaileak kontrolatuko du eta horretarako, arauak hartuko ditu oinarritzat. 

–Jokalariei joko-arauak betearaziko dizkie.

–Lankidetzan arituko da marrazainekin eta, ahal den kasuetan, laugarren epailearekin. 

–Baloiak bigarren arauaren eskakizun guztiak betetzen dituen ikusiko du. 

–Jokalarien ekipajeak laugarren arauaren eskakizunak betetzen dituen ikusiko du. 

–Partidaren denbora kontrolatuko du, eta oharrak hartuko ditu gertatzen denari buruz.  

–Arauak betetzen ez badira, aukera izango du partida gelditu eta atzeratzeko, eta parti-

datik irteteko.  
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–Kanpoko eragozpenik badago, aukera izango du partida gelditu eta atzeratzeko, eta par-

tidatik irteteko.   

–Jokalari batek lesio larria izan duela uste badu, jokoa geldi dezake. Jokoari jokalaria

zelaitik atera arte ezin izango dio jarraipenik eman. Kanpora atera den jokalariak jokoari berriro

ekin ondoren izango du zelaira bueltatzeko baimena.

–Jokalari batek lesio arina badu, epaileak jokatzen jarraitzeko baimena emango dio, harik

eta baloia zelaitik ateratzen den arte.

–Zelaitik ateratzeko aginduko dio odoljarioa duen jokalariari. Hura zelaira itzuli ahal izate-

ko, epaileak oniritzia eman beharko du. 

–Arauak talde baten kalterako urratzen badira, baina taldeak jokoan jarraitzeko aukera

badu, abantaila-legea ezarriko du. Jokoan jarraitzeko aukerarik ez badago, kargu hartuko dio

beste taldeari. 

–Jokalari batek aldi berean arau bat baino gehiago urratzen badu, gogorrena hartuko da

kontuan.

–Aukera izango du arauak urratzen dituzten jokalariei kargu hartzeko eta horiek jokaleku-

tik botatzeko.

–Neurriak hartuko ditu, zuzendaritzako taldeak arauak urratzen baditu. Beharrezkotzat

jotzen badu, aukera izango du taldekideak zelaitik edota haren ingurutik botatzeko.  

–Behatzeko aukerarik izan ez duen jokaldietan, bere laguntzaileen esanak hartu beharko

ditu kontuan. 

–Baimenik ez duten pertsonei ez die zelaira sartzen utziko.

–Eten bakoitzaren ondoren jarraipena eman beharko dio jokoari. 

–Zuzendaritzako taldeari txosten bat emango dio partidari buruz. Han hauek zehaztuko

ditu: jokalarien eta zuzendaritzako taldeen aurka hartutako neurriak, eta partida aurretik, parti-

dan zehar eta partida ondoren izandako ezbeharrak. 

–Epaileak partidan zehar hartutako erabakiak ofizialak izango dira. 

–Erabaki ez zuzena hartu duela uste badu, hura alda dezake baldin eta jokoari ez bazaio

berriro ekin edo partida amaitu ez bada.  

55..22..66 l EEppaaiilleeaarreenn  llaagguunnttzzaaiilleeaakk

Marrazainek kasu hauetan izango dute zer esan, baina epailearen iritzia hobetsiko da beti: 

–Baloi osoa zelaitik atera bada.

–Alboko, hondoko edo ateko sakea zein taldek egin behar duen aztertu behar denean. 

–Jokoz kanpoko jokaldietan. 

–Aldaketaren bat dagoenean. 

–Arauren bat urratzen denean, eta epaileak ez du hura ikusi.

–Arau-haustea epaileak baino hobeto ikusi duenean (batez ere penalti-arean gertatzen

direnak). 

–Penaltia bota baino lehen atezaina atetik aldendu bada, edo baloiak marra gainditu

badu. 
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LLAAGGUUNNTTZZAA
Marrazainek lagunduko diote epaileari partida zuzentzen, beti ere joko-arauei jarraituz.

Marrazainek zelaira sartzeko baimena dute, epaileari hesiaren distantzia 6 m-tan jartzen lagun-

tzeko. Marrazainek jokabide desegokia badute, epailearen iritzia hobetsiko da. Gertakizunaren

inguruko txostena agintari eskudunei helaraziko die. 

EEPPAAIILLEEAA  EEDDOO  MMAAHHAAIIKKOO  EEPPAAIILLEEAA  
Arautegiak hala zehazten duenean, ordezkari ibiliko da zelaian. 

–Denbora neurtuko du.

–Apunteak hatuko ditu ordezkapenei buruz.

–Ordezkapenen inguruko arauak urratzen badira, epaileari jakinaraziko dio. 

–Aulkiari dagozkion arauak urratzen badira, epaileari jakinaraziko dio.

–Bere zereginetan lagunduko dio epaileari. 

55..22..77 l PPaarrttiiddaarreenn  iirraauuppeennaa

PPAARRTTIIDDAARREENN  ZZAATTIIAAKK
Benjamin mailan, partidak 25 minutuko bi zati izango ditu; eta kimu-mailan, 30 minutuko

bi zati. Bi taldeek eta epaileak oniritzia ematen badute, partidaren iraupena alda daiteke, beti ere

hura partida hasi baino lehen zehazten bada eta joko-arauak betetzen badira.

AATTSSEEDDEENNAA
Jokalariek eskubidea izango dute bi zatien artean atsedena hartzeko. Atsedenak ez du 10

minutu baino gehiagoko iraupenik edukiko eta txapelketaren arautegiak zehaztuko du. 
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GGAALLDDUUTTAAKKOO  DDEENNBBOORRAA  BBEERRRREESSKKUURRAATTZZEEAA
Epailearen esku egongo da zati bakoitza zenbat minutu luzatuko den esatea.  

PPEENNAALLTTIIAA
Penaltia berriro bota behar bada, galdutako denbora luzapenean berreskuratuko da. 

55..22..88 l PPaarrttiiddaarreenn  hhaassiieerraa  eettaa  ppaarrttiiddaarrii  bbeerrrriirroo  eekkiitteeaa

SSAARRRREERRAA
Txanpon bat bota eta irabazleak aukeratuko du lehenengo zatian zein norabidetarantz

erasoko duen. Beste taldeak hasierako sakea egingo du; eta irabazleak, hasierako sakea biga-

rren zatian. Bi taldeak zelaiz aldatuko dira bigarren zatian, eta erasoa kontrako norabiderantz

egingo dute.

HHAASSIIEERRAAKKOO  SSAAKKEEAA
Modu bat da jokoa hasteko, edo jokari berriro ekiteko. 

–Partida hasieran.

–Gol bakoitzaren ondoren.

–Partidaren bigarren zatiaren hasieran.

–Luzapenik badago.

Hasierako sakea bota eta zuzenean lor daiteke gola. 

PROZEDURA

–Jokalari guztiak dagokien zelai-erdian egon beharko dira.

–Beste taldeko jokalariek baloia jokoan jarri arte, gutxienez 6 m-ko distantzian egon

beharko dira.

–Baloia geldirik egongo da.

–Epaileak hasteko baimena eman beharko du.

–Partida hasiko da baloia aurrerantz jaurtitzen denean. 

–Baloia jokoan jarri duen jokalariak ezin izango du hura bigarren aldiz ukitu, harik eta

beste jokalari batek ukitzen duen arte.

Gol bakoitzaren ostean, beste taldeak hasierako sakea egin beharko du. 

ARAUAK EZ BETETZEA ETA ZIGORRAK

Sakea egin duen jokalariak baloia beste jokalari batek baino lehen ukitzen badu, beste tal-

deak jaurtiketa ez zuzena egingo du leku beretik. Gainontzeko kasu guztietan hasierako sakea

errepikatuko da.   
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BBOOTTEE  NNEEUUTTRRAALLAA  
Partida jokoan dagoela epaileak hura gelditzen badu, partidari bote neutral baten bidez

emango zaio berriro hasiera.   

PROZEDURA

Epaileak partida gelditu den lekuan botako du baloia lurrera. Ateko arean gelditu bada,

ateko marraren gainean egingo du. Baloiak lurra ukitu eta berriro ekingo zaio partidari. 

ARAUAK EZ BETETZEA ETA ZIGORRAK

Bote neutrala egoera hauetan errepikatuko da: 

–Baloia hark lurra ukitu baino lehen ukitzen bada.  

–Baloiak lurra jo eta beste inork ukitu barik zelaitik kanpo irteten bada.

55..22..99 l BBaallooiiaa  jjookkooaann  eeddoo  jjookkoozz  kkaannppoo

BBAALLOOIIAA  JJOOKKOOZZ  KKAANNPPOO
Baloia kasu hauetan egongo da jokoz kanpo: 

–Baloi osoak alboko edo hondoko marra gainditzen duenean, lurrez zein airez. 

–Epaileak jokoa gelditzen duenean. 

BBAALLOOIIAA  JJOOKKOOAANN
Beste edozein momentutan baloia jokoan egongo da, baita kasu hauetan ere:

–Baloiak zutabe, langa edo banderatxoa jo eta zelaira berriro sartzen bada. 

–Zelai barruan epailea edo marrazaina jotzen duenean. 

55..22..1100 l GGoollaa

GGOOLLAA
Baloiak zutabe arteko marra gainditzen duenean lortuko da gola.  

IIRRAABBAAZZLLEEAA
Partida gol gehien lortzen duen taldeak irabaziko du. Bi taldeek gol-kopuru berdina lor-

tzen badute edo golik ez badago, berdinketa izango da.   

TTXXAAPPEELLKKEETTAARREENN  AARRAAUUTTEEGGIIAA
Arautegiaren arabera, txapelketan edo kanporaketan zehar irabazlea egon behar denean,

International FA Board erakundeak onartutako prozedura hau ezarriko da: 

–Etxetik kanpo lortutako gol-kopuruaren araua.

–Luzapenak.

–Penalti jaurtiketak. 



55..22..1111 l JJookkoozz  kkaannppoo

PPOOSSIIZZIIOOAA
Ez da arau-hauste larria. Jokalari bat jokoz kanpo egongo da, erasoa joten denean, aur-

karien hondoko marratik baloia eta beste taldearen azkenaurreko jokalaria baino gertuago bada-

go.  

Jokalari bat ez da jokoz kanpo egongo, egoera hauetan:  

–Jokoz kanpoko eremutik kanpo badago.

–Azkenaurreko aurkaria eta bera lerro berean badaude. 

–Azken bi aurkari eta bera lerro berean badaude.

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA
Jokoz kanpo dagoen jokalariari kargu hartuko zaio, bere kideak baloia pasatzen dionean

joko aktiboan eragina badu:

–Jokoan parte hartzen.

–Aurkaria oztopatzen.

–Posizio horri esker aldea hartzen. 

EZ DA ARAU-HAUSTEA

Jokalaria ez da jokoz kanpo egongo baloia egoera hauetan jasotzen badu:  

–Ateko sakea.

–Alboko sakea.

–Jokoz kanpo.
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AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Jokoz kanpo izaten diren arau-hausteen aurrean, epaileak jaurtiketa ez zuzena adieraziko

du beste taldearen aurka.   

55..22..1122 l SSaarrrreerraakk  eettaa  jjookkaabbiiddee  eezz  eeggookkiiaakk

JJAAUURRTTIIKKEETTAA  ZZUUZZEENNAA
Epaileak jaurtiketa zuzena adieraziko du beste taldearen alde, baldin eta jokalariak: 

–Aurkariari ostikoa eman badio, edo ematen saiatu bada.

–Aurkaria zangotrabatu badu, edo zangotrabatzen saiatu bada. 

–Aurkariaren gainean jauzi bada. 

–Aurkariari karga egin badio. 

–Aurkaria astindu badu, edo astintzen saiatu bada.

–Aurkaria bultzatu badu.

–Aurkariari sarrera egin badio.

–Aurkariari eutsi badio.   

–Aurkariari txistua bota badio.

–Baloia eskuz ukitu badu.

PPEENNAALLTTIIAA
Jokalari batek dagokion arean aipatutako arau-hausteetariko bat egiten badu, epaileak

penaltia adieraziko du beste taldearen alde, baloia zelaiko edozein tokitan jokoan badago. 
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JJAAUURRTTIIKKEETTAA  EEZZ  ZZUUZZEENNAA
Epaileak jaurtiketa ez zuzena adieraziko du beste taldearen alde, atezainak hurrengo

arau-hausteetariko bat egiten badu:  

–Baloia eskuekin hartu eta hura sei segundo baino gehiago pasatzen direnean jokoan

ipintzen badu.

–Baloia jokoan jarri eta hura beste inork ukitu baino lehen eskuetan berriro hartzen badu.

–Bere taldeko kide batek baloia hankaz pasatu ostean, hura eskuetan hartzen badu.

–Bere kide batek alboko sakea bota eta baloia zuzenean pasatu ostean, hura eskuekin

hartzen badu.

–Arriskuz jarduten badu.

–Aurkariaren lekualdatzea oztopatzen badu. 

–Atezainak baloia eskuekin ateratzea eragozten badu. 

–Orain arte aipatu gabeko beste arau-hauste baten ondorioz jokalariari kargu hartzen

bazaio, edo egozteko jokoa gelditzen bada.

Jaurtiketa ez zuzena arau-haustea izan den lekutik egingo da.

DDIIZZIIPPLLIINNAAZZKKOO  ZZIIGGOORRRRAAKK
Hurrengo arau-hausteetariko bat egiten badu, jokalaria bi minutuan kanporatuko da eta

tarte horretan ez du ordezkorik izango: 

–Joko-arauak urratzen saiatzen bada.

–Hitzen edo ekintzen bidez epailearen erabakia gaitzesten badu. 

–Baloia eskuekin nahita ukitu eta gol sartzeko aukera saihesten badu.  

–Bere aterantz baloiarekin hurbiltzen den jokalariari sarrera gogorra egiten badio.  

–Aurretik aipatu ez den jokabide desegokia badu. 

Hurrengo arau-hausteetariko bat egiten badu, ostera, kanporatuko da eta ezin izango da

zelaira berriro sartu: 

–Biolentziaz jarduten badu.

–Hitz eta keinu erasotzaileak eta zakarrak erabiltzen baditu. 

–Partida berean kargu bigarrenez hartzen bazaio. 

55..22..1133 l JJaauurrttiikkeettaa  zzuuzzeennaakk

JJAAUURRTTIIKKEETTAA  ZZUUZZEENNAA
Jaurtiketa zuzena egin eta baloia

beste inork ukitu gabe beste atean sartzen

bada, gola izango da. Jaurtiketa zuzena

egin eta baloia beste inork ukitu gabe gure

atean sartzen bada, beste taldeak hondo-

ko sakea egingo du.  
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JJAAUURRTTIIKKEETTAA  EEZZ  ZZUUZZEENNAA
Epaileak besoa altxatuko du jaurtiketa ez zuzena adierazteko. Hark balio izateko, baloia

gutxienez bi jokalarik ukitu beharko dute. Jaurtiketa ez zuzena egin eta baloia beste inork ukitu

gabe beste atean sartzen bada, beste taldeak ateko sakea egingo du. Jaurtiketa ez zuzena egin

eta baloia beste inork ukitu gabe gure atean sartzen bada, beste taldeak hondoko sakea egin-

go du. 

Jaurtiketa zuzena zein ez zuzena baloia gelditu den gunean egingo da, eta jokalari batek

ezin izango du baloia birritan jo, aldez aurretik beste inork ukitu ez badu.  

JJAAUURRTTIIKKEETTEENN  KKOOKKAALLEEKKUUAA
PENALTI-AREATIK

Jaurtiketa zuzena zein ez zuzena, defentsan dabilen taldearen alde. 

–Aurkari guztiak gutxienez 6 m-ra egongo dira.

–Aurkari guztiak penalti-areatik kanpo egon beharko dira.

–Baloia areatik atera bezain pronto jarriko da jokoan.

–Area txikian, jaurtiketak edozein gunetatik egin daitezke.  



Jaurtiketa ez zuzena, erasoan dabilen taldearen alde.

–Aurkari guztiak gutxienez 6 m-ra egongo dira; edo bestela, ateko marraren gainean. 

–Baloia ukitzen denean egongo da jokoan. 

–Area txikian, jaurtiketa ez zuzena hura adierazi den lekutik hurbilen dagoen ateko

marraren gainetik egingo da.   

PENALTI-AREATIK KANPO

–Aurkari guztiak gutxienez 6 m-ra egongo dira. 

–Baloia ukitzen denean egongo da jokoan. 

–Jaurtiketa arau-haustea egindako lekutik egingo da.  

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Jaurtiketa errepikatuko da, hura egiten denean aurkari bat 6 m baino hurbilago badago.

Era berean, errepikatuko da, gure arean egiten denean baloia areatik irteten ez bada. 

JAURTIKETA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU: 

Jaurtiketa egin duenak baloia birritan jotzen badu eta aurretik hura beste inork ukitu ez

badu, jaurtiketa ez zuzena aterako du beste taldeak. 

Baloia jokoan jarri eta jokalari berak hura eskuez ukitzen badu, aurretik baloia beste inork

ukitu ez duela, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. 

Arau-haustea bere penalti-arean egiten badu, penaltia adieraziko da beste taldearen alde.   

JAURTIKETA ATEZAINAK EGITEN BADU:

Atezainak baloia birritan jotzen badu eta aurretik hura beste inork ukitu ez badu, jaurtike-

ta ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

Baloia jokoan jarri eta beste inork ukitu baino lehen eskuekin hartzen badu:

–Areatik kanpo gertatzen bada, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat.

–Arean gertatzen bada, jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

55..22..1144 l PPeennaallttiiaa

BBAALLOOIIAARREENN  EETTAA  JJOOKKAALLAARRIIEENN  KKOOKKAALLEEKKUUAA
BALOIA: 

Penalti-puntuan kokatuko da.

JAURTIKETA EGINGO DUEN JOKALARIA: 

Argi adierazi beharko da jaurtiketa nork egingo duen. 

ATEZAINA: 

Ateko marraren gainean egon beharko da, baloia jokoan jarri arte.
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AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
EPAILEAK PENALTIA EGITEKO SEINALEA EMATEN BADU, ETA HORI BOTA BAINO

LEHEN ARAU-HAUSTEREN BAT EGITEN BADA:  

Arauak jaurtiketa egingo duenak urratzen baditu:  

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, jaurtiketa errepikatuko da. 

–Baloia atean sartzen ez bada, ez da jaurtiketa errepikatuko. 

Arauak atezainak urratzen baditu:

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, gola izango da.

–Baloia atean sartzen ez bada, jaurtiketa errepikatuko da. 

Arauak taldekide batek urratzen baditu:

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, jaurtiketa errepikatuko da. 

–Baloia atean sartzen ez bada, ez da jaurtiketa errepikatuko.

–Baloiak atea edo atezaina ukitzen badu eta, errebotearen ondorioz, jaurtiketa egin

duen jokalariarengana itzultzen bada, jaurtiketa ez zuzena adieraziko da beste taldearen alde.  

Arauak aurkari batek urratzen baditu: 

–Epaileak baimena emango du jaurtiketa egiteko.

–Baloia atean sartzen bada, gola izango da.

–Baloia atean sartzen ez bada, jaurtiketa errepikatuko da. 
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GAINONTZEKO JOKALARIAK: 

Zelaian kokatuko dira, penalti-areatik

kanpo eta gutxienez 6 m-ra penalti-puntutik. 

PPRROOZZEEDDUURRAA
–Epaileak jokalari guztiak ondo koka-

tzen direnean emango du penaltia egiteko

seinalea. 

–Jokalariak aurrerantz jo beharko du

baloia. 

–Baloia ezin izango du birritan jo, hura

aurretik beste inork ukitu ez badu.

–Baloia jokoan jarriko da, hura jo eta

aurrerantz mugitzen denean. 
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Arauak taldekide batek eta aurkari batek urratzen badituzte:

–Jaurtiketa errepikatuko da.

EPAILEAK PENALTIA EGITEKO SEINALEA EMATEN BADU, ETA HORI BOTA ONDO-

REN ARAU-HAUSTEREN BAT EGITEN BADA:

–Jaurtiketa egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaurtike-

ta ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

–Jaurtiketa egin duenak baloia eskuekin ukitzen badu eta aurretik beste inork ukitu ez

badu, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. 

–Baloia jokoan jarri eta aurrerantz doala edozein objektu ukitzen badu, jaurtiketa errepi-

katuko da.

–Baloia jokoan jarri eta atezaina, langa edo zutoinak ukitzen baditu, eta errebotearen

ondorioz edozein objektu ukitzen badu:

–Jokoa eten egingo du epaileak.

–Baloiak objektua ukitu duen lekuan bote neutrala egingo da. Ateko arean bada, hori

leku horretatik hurbilen dagoen ateko marraren gainetik egingo da.  

–Baloia jokoan jarri eta atezaina, langa edo zutoinak ukitzen baditu, eta errebotearen

ondorioz edozein objektu ukitzen badu:

–Jokoa eten egingo du epaileak.

–Baloiak objektua ukitu duen lekuan bote neutrala egingo da. Ateko arean bada, hori

leku horretatik hurbilen dagoen ateko marraren gainetik egingo da.

55..22..1155 l AAllbbookkoo  ssaakkeeaa

Jokoari berriro ekiteko modua da. Alboko sakea baloia alboko marratik kanpo atera baino

lehen hura ukitu duen azken jokalariaren aurkariak egingo du. Alboko sakea bota eta ezin izan-

go da gola zuzenean eskuratu.  

PPRROOZZEEDDUURRAA
Alboko sakea egingo duen jokalariak:

–Zelaiari begira egon beharko du. 

–Oinak alboko marra ukitzen dutela edo haren atzean eduki beharko ditu.

–Baloia bi eskuekin botako du.

–Baloia bi eskuekin hartu, buruaren atzean jarri eta aurrerantz botako du. 

–Alboko sakea baloia irten den lekutik egingo du.

Baloia zelaira sartzen denean jarriko da jokoan. 

Sakea egin duenak ezin izango du baloia berriro jo, aurretik beste jokalari batek hori ukitu

ez badu.
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AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
SAKEA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU:  

–Alboko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaur-

tiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Alboko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen eskuekin ukitzen badu,

jaurtiketa zuzena edo penaltia izango da beste taldearentzat.

SAKEA ATEZAINAK EGITEN BADU:

–Alboko sakea egin eta baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaurtike-

ta ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Alboko sakea egin eta baloia, beste inork hura ukitu baino lehen, areatik kanpo eskue-

kin hartzen badu, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. Baina penalti-arean hartzen

badu, jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

–Beste edozein arau urratzen bada, sakea beste taldeak egingo du.

55..22..1166 l AAtteekkoo  ssaakkeeaa

Jokoari berriro ekiteko modua da. Aurkariak baloia ukitu eta hura beste zelai-erdiko eta

atetik kanpoko hondoko marratik ateratzen denean, ateko sakea izango da beste taldearen alde.

Ateko sakea egin eta beste atean gola sar daiteke. 

PPRROOZZEEDDUURRAA
–Baloia taldeko edozein jokalarik jo dezake, eta aukera egongo da hura ateko areako edo-

zein puntutatik botatzeko. 

–Aurkariak areatik kanpo egon beharko dira baloia jokoan jarri arte. 

–Baloia jokoan jarri duen jokalariak ezin izango du hura berriro jo, harik  eta beste inork

baloia ukitzen duen arte.

–Baloia areatik ateratzen denean egongo da jokoan.

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
Baloia jo eta penalti-areatik irteten ez bada, sakea errepikatuko da.

SAKEA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU:

–Ateko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaur-

tiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Ateko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen eskuekin ukitzen badu,

jaurtiketa zuzena edo penaltia izango da beste taldearentzat.

SAKEA ATEZAINAK EGITEN BADU:

–Ateko sakea egin eta baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu, jaurtiketa

ez zuzena izango da beste taldearentzat.
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–Ateko sakea egin eta baloia, beste inork hura ukitu baino lehen, areatik kanpo eskuekin

hartzen badu, jaurtiketa zuzena izango da beste taldearentzat. Baina penalti-arean hartzen

badu, jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat. 

–Beste edozein arau urratzen bada, sakea errepikatuko da. 

55..22..1177 l HHoonnddookkoo  ssaakkeeaa

Jokoari berriro ekiteko modua da. Atzelariak baloia ukitu eta hura bere zelai-erdiko eta

atetik kanpoko ondoko marratik ateratzen bada, hondoko sakea izango da beste taldearentzat.

Hondoko sakea egin eta beste atean gola sar daiteke.

PPRROOZZEEDDUURRAA
–Hondoko sakea baloia atera den alderdiko banderatxoaren areatik botako da. 

–Banderatxoaren makila ezin izango da bere lekutik atera. 

–Baloia jokoan jarri arte aurkariak gutxienez 6 m-ko distantziara egon beharko dira. 

–Baloia edozein aurkarik jo dezake. 

–Baloia jo eta mugimenduan jartzen denean egongo da jokoan. 

–Sakea egin duen jokalariak ezin izango du baloia berriro jo, harik  eta beste inork hura

ukitzen duen arte.

AARRAAUUAAKK  EEZZ  BBEETTEETTZZEEAA  EETTAA  ZZIIGGOORRRRAAKK
SAKEA ATEZAINA EZ DEN EDOZEIN JOKALARIK EGITEN BADU:

–Hondoko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen birritan jotzen badu,

jaurtiketa ez zuzena izango da beste taldearentzat.

–Hondoko sakea egin duenak baloia beste inork ukitu baino lehen eskuekin ukitzen badu,

jaurtiketa zuzena edo penaltia izango da beste taldearentzat.

SAKEA ATEZAINAK EGITEN

BADU:

–Hondoko sakea egin eta baloia

beste inork ukitu baino lehen birritan

jotzen badu, jaurtiketa ez zuzena izan-

go da beste taldearentzat.

–Hondoko sakea egin eta ba-

loia, beste inork hura ukitu baino le-

hen, areatik kanpo eskuekin hartzen

badu, jaurtiketa zuzena izango da bes-

te taldearentzat. Baina penalti-arean

hartzen badu, jaurtiketa ez zuzena

izango da beste taldearentzat. 
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22..33 l EEppaaiilleeaa

Partida osoa berak gidatuko du. Arauak urratzen direnean, ahalmena du partida gelditu

eta atzeratzeko, eta partidatik irteteko. Zelaiaren argiztapena urria bada, partida geldi dezake.

Zale batek harmailetatik botatako objektuak epailea, haren laguntzaileetariko bat, jokalarietari-

ko bat edo teknikarietariko bat joten badu, ahalmena du partida gelditu eta atzeratzeko, eta par-

tidatik irteteko. Baina ezbeharraren gaineko txostena aurkeztu beharko die erakunde eskudunei.  

Epaileak partida gidatuko du zelaira sartzen den momentutik zelaitik ateratzen den

momentura arte, eta ahalmena izango du partidan zehar txartelak ateratzeko. Zale batek, epai-

lea izango bazen bezala, txilibitua jo eta horrek jokalariak nahasten baditu, jokoa gelditu eta par-

tidari bote neutrala eginez ekingo dio berriro.  

55..33..11 l AAbbaannttaaiillaa--lleeggeeaa

Arau-hausteren bat badago, epaileak abantaila-legea ezar dezake. Jokoa gelditzeko edo

abantaila-legea ezartzeko, hauek hartu behar ditu kontuan: 

–Arau-haustearen larritasun-maila. Arau-haustea jokalaria kanporatzeko modukoa bada,

eta gola lortzeko aukera larririk ez badago, jokoa geldituko da.  

–Arau-haustea non gertatu den. Atetik zenbat eta gertuago izan, are eta eragin handiagoa

izango du abantaila-legearen ezarpenak. 

–Arau-haustea jasan duen taldeak gola lortzeko aukera garbirik duen.  

–Partidaren giroa.

Abantaila-legea adierazi eta arau-haustea txartela ateratzeko modukoa izan bada, legea

jokoa geldirik dagoen hurrengo ekintzan ezarriko da. 



55..33..22 l EEppaaiilleeaarreenn  sseeiinnaalleeaakk
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Jaurtiketa ez zuzena

Txartel gorria
(egoztea)

Txartel horia
(kargu-hartzea)

Jaurtiketa zuzenaAbantailaren legea





6 l KKIIRROOLL--SSEEGGUURRTTAASSUUNNAA

66..11 l FFuuttbboolleeaann  oohhiikkooaakk  ddiirreenn  lleessiiooaakk..  PPrreebbeennttzziiooaa
6.1.1. Lesioen sailkapena 
6.1.2. Ohikoak diren lesio akutuak 
6.1.3. Ohikoak diren lesio kronikoak

66..22 l SSeegguurrttaassuunn  aarrllookkoo  bbaallddiinnttzzaakk
6.2.1. Prebentzioa
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66..11 l FFuuttbboolleeaann  oohhiikkooaakk  ddiirreenn  lleessiiooaakk..  PPrreebbeennttzziiooaa

66..11..11 l LLeessiiooeenn  ssaaiillkkaappeennaa  

LLEESSIIOO  AAKKUUTTUUAAKK  EEDDOO  BBAATT--BBAATTEEKKOOAAKK
Bat-batean sortzen dira.

–Sintomak: bat-bateko mina eta hantura. 

–Noiz gertatzen dira:

–Kolpe baten ostean.

–Bihurdura batean.

–Oso mugimendu azkarretan.

–Jauzietan…

–Adibideak:

–Hezur-, gihar-, lotailu-, tendoi-… hausturak.

–Zaintiratuak.

–Luxazioak. 

LLEESSIIOO  KKRROONNIIKKOOAAKK
Apurka-apurka sortzen dira. Lesioa noiz hasi den zehaztea zaila da. 

–Sintomak: mina eta hantura areagotuz doaz denboraren poderioz.

–Noiz gertatzen dira:

–Mugimendu errepikakorretan.

–Keinu errepikakorretan…

–Adibideak:

–Tendoien hanturak (tendinitisak).

–Burtsen hanturak (burtsitisak).

–Gainkarga hausturak (estres hausturak).

–Zaintiratu kronikoak...

66..11..22 l OOhhiikkooaakk  ddiirreenn  lleessiioo  aakkuuttuuaakk    

OORRKKAATTIILLAAKKOO  ZZAAIINNTTIIRRAATTUUAA
–Lesioaren kausa: orkatila barne edo kanpoaldera okertzen denean gertatzen dira.

–Zaintiratu mota desberdinak:

–I. gradua.

–Zuntz batzuk apurtzen dira (% 5  inguru).

–Hantura txikia sortzen da inguruan.

–II. gradua.

–Gutxi gorabehera zuntzen erdia apurtzen dira.

–Bat-bateko hantura agertzen da eta hura ukitzeak min egiten du.



–III. gradua. 

–Lotailu osoa apurtzen da.

–Lesioaren tratamendua:

–Lehenengo 48 ordutan:

–Izotza ipini (20 minuturo). 

–Atsedena.

–Oina goian dugula hartu atsedena. 

–Hesgailuak. 

–48. ordutik aurrera: 

–Fisioterapia. 

–Jarduera propiozeptiboak.

–Mugimendua. 

–Prebentzioa:

–Akilesen tendoia luzatzeko ariketak: oso

garrantzitsua da orkatila asko tolestu ezin duten per-

tsonek, hau da, Akilesen tendoia malgua ez dutenek,

hura luzatzeko ariketak egitea. Horrela, orkatilak

mugimendu handiagoa izatea lortuko dute. 

–Orkatila sendotzeko ariketak: orkatilako giha-

rrak indartzea oso garrantzitsua da, orkatila bera sen-

dotzen delako. 

–Jarduera propiozeptiboak.

–Oinetako egokiak erabiltzea.

–Orkatilak babesteko hesgailuak. 

HHEEZZUURR--HHAAUUSSTTUURRAA
–Lesioaren kausa: traumatismo handia.

–Sintomak:

–Mina.

–Hantura.

–Hematoma.

–Ezintasun funtzionala. 

–Deformazioa. 

–Haustura mota ezberdinak:

–Fisurak.

–Erabateko haustura, baina desplazamendurik gabe. 

–Erabateko haustura eta hezurraren desplazamendua.

–Lesioaren tratamendua:

–Immobilizazioak.

–Ondoren, errehabilitazioa.
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GGIIHHAARR--HHAAUUSSTTUURRAA
–Lesioaren kausa: traumatismoak (exogenoa edo endogenoa).

–Bat-bateko uzkurketa.

–Giharra gehiegi luzatzea. 

–Desazelerazio izugarria.

–Gutxi berotzea. 

–Aurretiko lesioa.

–Nekea... 

–Haustura mota desberdinak:

–I. gradua: distentsio arina.

–Mugimendu eta funtzio-galera txikia.

–II. gradua: haustura partziala.

–Mugimendu eta funtzio-galera ertaina.

–III. gradua: erabateko haustura.

–Erabateko mugimendu eta funtzio-galera.

–Hematoma agertzen da.

–Lesioaren tratamendua:

–Lehenengo 48 ordutan:

–Izotza jarri (20 minuturo). 

–Atsedena.

–Oina goian dugula hartu atsedena.

–48. ordutik aurrera: 

–Fisioterapia.

BBEELLAAUUNNEEKKOO  LLOOTTAAIILLUU  GGUURRUUTTZZAATTUUAARREENN  HHAAUUSSTTUURRAA
–Lesioaren kausa: 

–Traumatismo gogorra.

–Jauzia.

–Erorketa. 

–Haustura mota desberdinak: aurreko lotailu gurutzatua.

–Normalean apurtzen dena: atzeko lotailu gurutzatua.

–Sintomak:

–Mina.

–Ezegonkortasuna...

–Diagnostikoa: 

–Azterketa fisikoa.

–Erresonantzia magnetikoa.

–Lesioaren tratamendua:

–Kirurgia.

–Errehabilitazioa eta fisioterapia.
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BBEELLAAUUNNEEKKOO  AALLBBOOKKOO  LLOOTTAAIILLUUAARREENN  HHAAUUSSTTUURRAA
–Lesioaren kausa: presioaren eta inpaktuen ondorioz.

–Haustura mota desberdinak:

–Kanpoko alboko lotailua.

–Barneko alboko lotailua.

–Sintomak:

–Hantura.

–Ezegonkortasuna.

–Mina.

–Blokeoa...

–Diagnostikoa:

–Azterketa fisikoa.

–Erresonantzia magnetikoa.

–Lesioaren tratamendua:

–Kirurgia.

–Errehabilitazioa eta fisioterapia.

BBEELLAAUUNNEEKKOO  MMEENNIISSKKOOEENN  HHAAUUSSTTUURRAA
–Lesioaren kausa: belaunaren flexioa eta errotazioa.

–Haustura mota desberdinak:

–Kanpoko meniskoa.

–Barneko meniskoa.

–Sintomak:

–Mina.

–Isuri sinobiala…

–Diagnostikoa: 

–Azterketa fisikoa.

–Erresonantzia magnetikoa.

–Lesioaren tratamendua:

–Kirurgia.

–Errehabilitazioa eta fisioterapia. 
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66..11..33 l OOhhiikkooaakk  ddiirreenn  lleessiioo  kkrroonniikkooaakk    

TTEENNDDIINNIITTIISSAA
–Lesioaren kausa: zurda edo tendoiaren hantura mugimendu bat jarraian errepikatzea-

gatik.

–Sintomak:

–Hantura.

–Mina.

–Lesioaren tratamendua:

–Izotza ipini.

–Atsedena.

–Fisioterapia.

GGAAIINNKKAARRGGAA  HHAAUUSSTTUURRAAKK  
–Lesioaren kausa:

–Gehiegizko karga.

–Mugimendu tekniko errepikakorrak.

–Sintomak: mina.

–Diagnostikoa: oso zaila da hauek diagnostikatzea.

–Lesioaren tratamendua:

–Faktore arriskutsuak baztertu.

–Atseden aktiboa.

–Izotza ipini.

–Hantura-kontrakoak hartu. 

–Immobilizazioa.

OOSSGGOOOODD  SSCCHHAALLAATTTTEERR--EENN  GGAAIIXXOOTTAASSUUNNAA  ((CCRREECCEEDDEERRAASS  GGAAZZTTEELLAANNIIAAZZ))  
Hamaika urtetik 16 urtera bitarteko umeek izaten dute.

–Lesioaren kausa: belaunezurreko tendoia gehiegi erabiltzeagatik, edo hezurra ez dago-

elako erabat osatua. Normalean, tibiak eta tendoiak bat egiten duten tuberositatean sortzen da,

baina errotularen muturrean ere sor daiteke, kalkaneoaren alde bietan eta beheko aldean, eta

maleoloen atzeko aldean (Sever-en gaixotasuna).

–Sintomak: mina belauna ukitzen denean edo luzatzen denean, hantura, gorritasuna eta

beroa. Urratu txikiak sor daitezke, osifikaziorik izanez gero, desagertuko ez den koskor antzeko

bat utziko dutenak. Saltoak ematen diren kiroletan izaten da, futbola tartean.

–Lesioaren tratamendua:

–Atsedena, baina ez dago mugitu barik egoteko beharrik. 

–Deskarga-kirolak: bizikleta edo igeri egin.

–Lesioak denborarekin desagertzen dira, kartilagoa osifikatzen delako.

–Deskarga-masajea edo tendoiari lotuta dauden giharrak erlaxatzea.

–Hotza.  
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

66..22 l SSeegguurrttaassuunn  aarrllookkoo  bbaallddiinnttzzaakk,,  pprreessttaakkuunnttzzaa
eettaappaarreenn  eennttrreennaammeenndduueettaann  eettaa  lleehhiiaakkeettaann

Futbolean, lesioak hainbat arrazoirengatik izaten dira, baina ahal den guztia egin behar

dugu haiek ekiditeko. Horren ardura kirolariek, haien gurasoek eta entrenatzaileak dute.  

Entrenatzaileak hauek hartu behar ditu kontuan: 

–Entrenamenduak kirolarien abilezietara eta mailara egokituko ditu. 

–Kirolariari ez dio ahal duena baino gehiago eskatuko.

–Kirolarien arteko ezberdintasunak hartu beharko ditu aintzat.

–Atsedena beharrezkoa da.

–Beroketa egokia egitea oso garrantzitsua da.

–Kirolari guztiei tratu berdina eman beharko die. 

–Mina hartu duen kirolaria guztiz sendatu arte eduki beharko du jokatu gabe. 

Kirolariek hauek hartu behar dituzte kontuan:

–Osasunak kirolak baino garrantzi handiagoa du.  

–Mina hartzen denean edo lesioa dagoenean, lehentasuna ondo sendatzeari eman behar zaio. 

–Ondo sendatu ezean, arriskua dago lesioa berriz izateko. 

–Beroketa eta hoztea oso garrantzitsuak dira.

–Prebentzio-ariketak ezinbestekoak dira.

–Elikadura egokia eta atsedena guztiz beharrezkoak dira.

Gurasoek edo tutoreek hauek hartu behar dituzte kontuan:

–Lesioak ondo sendatzeak duen garrantzia jakinarazi behar diete futbolari gazteei.

–Elikadura egokia hartzera eta ondo sendotzera bultzatu behar dituzte.

–Osasunak duen garrantzia nabarmendu behar dute.

–Lesio bat berriro ez izateko, prebentzio-ariketek duten garrantzia nabarmendu behar dute.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

66..22..11 l PPrreebbeennttzziiooaa    

Lesio bat ez izateko, hari aurrea hartzea da onena. Horretarako, ezinbestekoa da entre-

namendu aurretik propiozepzio ariketak egitea. 

PPRROOPPIIOOZZEEPPZZIIOO  AARRIIKKEETTAAKK

AARRIIKKEETTAA  EESSZZEENNTTRRIIKKOOAAKK
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

GGOORRPPUUTTZZ  JJAARRRREERRAA  LLAANNTTZZEEKKOO  AARRIIKKEETTAAKK



7 l TTAAKKTTIIKKAA  EETTAA  JJOOKKOO--SSIISSTTEEMMAAKK

77..11  l TTaakkttiikkaa
7.1.1. Oinarrizko kontzeptuak 
7.1.2. Jokoaren printzipio operatorioak eta ekintza-arauak  
7.1.3. Jokalarien eta atezainaren ekintza taktikoak

77..22  l JJookkoo--ssiisstteemmaakk::  jjookkaalleekkuuaa  bbeetteettzzeeaa  eettaa  ttaallddee--aannttoollaammeenndduuaa
7.2.1. Talde-antolamendua 
7.2.2. Jokalekua betetzea  

77..33 l EEssttrraatteeggiiaa::  jjookkooaa  bbaallooiiaa  ggeellddiirriikk  ddaaggooeenneeaann  
7.3.1. Taldea baloiaren jabe denean
7.3.2. Taldea baloiaren jabe ez denean 

77..44 l TTaakkttiikkaarreenn,,  eessttrraatteeggiiaarreenn  eettaa  jjookkoo--ssiisstteemmeenn  eennttrreennaammeenndduurraakkoo
eettaa  iirraakkaasskkuunnttzzaarraakkoo  ooiinnaarrrriiaakk  
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77..11 l TTaakkttiikkaa  

77..11..11 l OOiinnaarrrriizzkkoo  kkoonnttzzeeppttuuaakk  

JJOOKKOO  SSIISSTTEEMMAA
Entrenatzaileak hala erabakita, jokalariek zelaian hartzen duten antolaketa da. Lerro

bakoitzean ipintzen den jokalari-kopuruaren arabera adierazten da: 1-4-4-2; 1-4-3-3.

JJOOKKOOAARREENN  AANNTTOOLLAAMMEENNDDUUAA
Jokalari bakoitzaren kopapen eta ezaugarrien arabera, bakoitzak erasoan zein defentsan

dituen eginbeharrak dira. 

JJOOKKOOAARREENN  EEGGIITTAASSMMOOAA
Partida espezifiko baterako egokitutako estrategia da. Agindu indibidualak eta kolektibo-

ak egon daitezke bertan. 

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

77..11..22 l JJookkooaarreenn  pprriinnttzziippiioo  ooppeerraattoorriiooaakk  eettaa  eekkiinnttzzaa--aarraauuaakk  

ERASOA DEFENTSA

Adib.: zelai handian hegaleko 

jokalariek erdiraketak egitea.
Adib.: zelai-erdian hastea pressing-a egiten.

PRINTZIPIO TAKTIKOAK

ERASOA DEFENTSA

Helburu nagusiak:
–Baloiaren jabetza mantentzea.
–Gola lortzea.

Helburu nagusiak:
–Baloiaren jabetza eskuratzea.
–Gola saihestea.

Helburua lortzeko estrategiak:
–Kontraerasoa.
–Lerroz-lerroko erasoa.
–Eraso zuzena.

Helburua lortzeko estrategiak:
–Zonakako defentsa.
–Defentsa konbinatua.
–Defentsa indibiduala.
–Pressing-a.
–Jokoz kanpokoa.

Helburua lortzeko ekintzak:
–Desmarkatzeak.
–Desdobleak.
–Espazio libreak bilatzea.
–Laguntzak.
–Hormarenak egitea.
–Kargak.
–Jokoaren kontrola izatea.
–Jokoaren erritmoa neurtzea.
–Orientazio aldaketak.
–Jokoaren progresioa.
–Zaintzak.

Helburua lortzeko ekintzak:
–Markaketak.
–Koberturak.
–Permutak.
–Desdobleak.
–Laguntzak.
–Zaintza.
–Jokoaren abiadura moteltzea.
–Sarrerak.
–Kargak.
–Aurrea hartzea.
–Intertzepzioak.
–Pressing-a.

JJOOKKOOAARREENN  PPRRIINNTTZZIIPPIIOOAAKK
Jokoaren barne dauden elementu taktikoak dira. Erasoan zein defentsan eduki beharre-

ko antolamendua adierazten dute. Eraso eta defentsaren printzipioak bereizten dira bertan.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

77..11..33 l JJookkaallaarriieenn  eettaa  aatteezzaaiinnaarreenn  eekkiinnttzzaa  ttaakkttiikkooaakk,,  ttaallddeeaa
bbaallooiiaarreenn  jjaabbee  ddeenneeaann  eettaa  eezz  ddeenneeaann

TALDEA BALOIAREN 
JABE DENEAN

BALOIA DUEN JOKALARIAREN 
EKINTZA TAKTIKOAK 

BALOIA EZ DUEN JOKALARIAREN 
EKINTZA TAKTIKOAK 

–Errematea.
–Aurreratzea.
–Pasea.
–Aurkaria gainditzea.
–Finta.
–Kontraerasoa antolatzea.
–Baloiari eustea.

–Posizioa aurreratzea.
–Pasea jasotzeko aukera ematea.
–Espazioa handitzea.
–Espazio hutsa aurkitzea.
–Zaintza.
–Finta.
–Desmarkatzea.
–Kontraerasoan laguntzea.
–Baloia duenari laguntzea.
–Aurkaria erakartzea.

TALDEA BALOIAREN JABE DENEAN 

ATEZAINAREN EKINTZA TAKTIKOAK

–Kontraerasoa hastea.
–Pasea.
–Finta.
–Pasea egiteko aukera ematea.
–Baloiari eustea.
–Aurkaria kontrolatzea. 

TALDEA BALOIAREN JABE EZ DENEAN

JOKALARIAREN EKINTZA TAKTIKOAK

–Errematea saihestea.
–Baloia berreskuratzea.
–Espazioa txikitzea.
–Jokoz kanpokoa egiterabehartzea.
–Sarrera.
–Finta.
–Karga.
–Atzeratzea.
–Markaketa.
–Kobertura.
–Permuta.
–Zaintza.
–Kulunkatzea.
–Erasoa ahultzea.
–Kontraerasoa saihestea.

TALDEA BALOIAREN JABE EZ DENEAN 

ATEZAINAREN EKINTZA TAKTIKOAK

–Ongi kolokatzea.
–Taldea gidatzea.
–Irteerak bultzatzea.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

Adin goiztiarretan epe luzeko helburuei emango zaie garrantzia. Arreta ez dugu urte horre-

tan bertan lortu beharreko helburu zehatzetan ipiniko (txapelketa irabaztea, mailari eustea, iazko

puntu-kopurua hobetzea…). Talde-dinamika ona lortzea edukiko dugu helburu. Dinamika hori

urtez urte egonkortu eta hobetuko dugu. 

Erabiliko dugun joko-sistema jokalarien ezaugarrien araberakoa izango da; ez gure nahien

araberakoa. Joko-sistema eraginkorra izan dadin, ezinbestekoa da ezaugarri hauek betetzea:

–Jokalariak modu egokian kokatuko dira zelaian.

–Joko-sistemaren lerro ezberdinen artean oreka egon beharko da.

–Eraso/defentsa trantsizioa azkar eta egoki burutuko da, baita defentsa/eraso trantsizioa ere. 

–Jokalari guztiek kontzentrazio-maila altua edukitzea oso garrantzitsua izango da. 

–Baloiaren posizioaren arabera, jokalarien posizioa une oro mantendu beharko da egoki.

77..22..11 l TTaallddee--aannttoollaammeenndduuaa  

AAUURRRREERRAATTZZEE  SSIISSTTEEMMAAKK  ((11--44--44--22;;  11--44--22--33--11;;  11--33--55--22))
–Atzeko lerroak aurrean daudenen parean kokatzen dira. Batzuetan aurrerago ere jar dai-

tezke.

–Lerroen artean ez dago jokorik.

–Hegaleko jokalariak aurkarien atera abiatzen dira.

–Hegaleko erdilariek zelai erdian ematen dute laguntza eta horrek hutsunea uzten die

hegaleko atzelariei erasoan ibiltzeko.

–Aurkarien jokoa erdigunetik ekiditeko, jokalarien arteko hutsuneak murrizten dira.

Gainera, aurkariak jokoz kanpo uzten saiatzen da. 

JJAABBEETTZZAA  SSIISSTTEEMMAAKK  ((11--33--44--33;;  11--44--33--33))
–Jokalariak berdegunean zehar zabaltzen dira, hutsuneak ahalik eta ondoen betetzeko. 

–Hegaleko jokalariak zelaira daude bideratuta; ez, aurkarien atera.

–Hegaleko jokariek bi aukera eskaintzen dituzte pasea egiteko: bata, barrutik; eta bestea,

kanpotik.

–Abiadura handiari esker, hegaleko jokalariek aurkariak gainditzeko aukera dute.

77..22 l JJookkoo--ssiisstteemmaakk::  jjookkaalleekkuuaa  bbeetteettzzeeaa  eettaa  ttaallddee--
aannttoollaammeenndduuaa
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EZAUGARRIAK

ERASOAN DEFENTSAN

–Lerroen arteko jokoa errazten da.
–Joko-aukera zabalagoa da.
–Sistema hau erabilita, hobeto aprobetxa-
tzen da espazioa.

–Aurkarien jokoa oztopatu egiten da.
–Ez da beharrezkoa jokoz kanpoko jokaldia
eragitea.
–Markaketak eta laguntzak lantzen dira.

ERAGOZPENAK

–Lerroak batu behar direnean, jokalariek distantzia handiagoak ibili behar dituzte.
–Baloiaren jabetza bermatzen duten jokalariak behar dira. Izan ere, baloia erraz galtzen
badugu kontraerasoa antolatzeko aukera ematen diegu aurkariei.
–Baloia galtzen denean, jokalari prestatuak behar dira, kokapena ahalik eta lasterren berres-
kuratzeko
–Jokalariei zeharkako zein luzerako jokoa ulertarazi behar diegu.
–Zeharkako planoan gertatzen diren aldaratzeak nekez jasotzen dira.
–Baloiari eusteko jokoaren erritmoa bizkorragoa izan behar da; beraz, jokalarien trebezia ere
handiagoa izan behar da.

LLUUZZEETTAARRAAKKOOAA  ((11--44--44--22  EERRRROONNBBOO--FFOORRMMAANN))
Jokalariek osatutako lerroak bata bestearengandik gertu kokatzen dira. Baloiaren jabetza-

ri baino, sakontasunari ematen diote lehentasuna sistema horiek.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

77..22..22 l JJookkaalleekkuuaa  bbeetteettzzeeaa    
(Aramaio M. eta Lertxundi K. (2010). Futbola, oinarritik euskaraz. Totoan TEEF. eta Itzarri)

Aurreratze-sistema (1-4-2-3-1) Jabetza-sistema (1-3-4-3) Luzetarakoa (1-4-4-2), erronbo-forman
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

77..33 l EEssttrraatteeggiiaa::  jjookkooaa  bbaallooiiaa  ggeellddiirriikk  ddaaggooeenneeaann    

Aldez aurretik jokaldi estrategiko bat baino gehiago prestatzea garrantzitsua da. Egoera

bera ez da inoiz birritan emango, beraz, entrenamendu guztiak izango dira baliagarriak egoerak

praktikara eramateko.

77..33..11 l TTaallddeeaa  bbaallooiiaarreenn  jjaabbee  ddeenneeaann    

Jokoari hasiera emateko edo hari berriro ekiteko egiten diren ekintzak dira. Nahiz eta ekin-

tzak landu, zaila da bi ekintza berdin gertatzea, partida bakoitzean  aurkariak, posizioak, egoe-

rak, baldintzak… ezberdinak direlako.

Ekintza ezberdinak: 

–Erdiko sakea.

–Kornerrak.

–Faltak (zuzenak eta ez zuzenak).

–Penaltiak.

–Ateko sakea.

–Alboko sakea.

–Sake neutrala.

EERRAASSOO  EESSTTRRAATTEEGGIIAARREENN  HHEELLBBUURRUUAAKK
Aurkariari zalantza eragitea. 

Baloia nahi dugun eremura eramaten saiatzea. 

77..33..22 l TTaallddeeaa  bbaallooiiaarreenn  jjaabbee  eezz  ddeenneeaann    

Baloia ez duen taldeak aurkako taldearen ekintzak eragozteko egiten dituen ekintzak dira. 

Ekintza ezberdinak:

–Hesiak.

–Markaketak (kirolariari egindakoak edo eremu batean egiten direnak).

DDEEFFEENNTTSSAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAARREENN  HHEELLBBUURRUUAAKK
Aurkarien ekintzei aurrea hartzea.

Arrisku handiko eremuak babestea.

Baloia lehenbailehen eskuratzea, ekintza azkarrak ekiditeko. 
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

Futbol talde ona izateko, lehenengo eta behin defendatzen ikasi behar da. Eta hori irakas-

tea ez da egiteko samurra, askok gola sartzea baino ez dutelako buruan. Baina ondo defenda-

tzen ez duen taldea ez da inoiz puntako taldea izango.  

Ondorioz, adin goiztiarretan defentsaren printzipioak lantzea oso garrantzitsua da.

Kirolariek zelaian euren tokia mantentzen ikasi beharko dute, eta futbolean korrika atzera zein

aurrera egitea oso inportantea dela konturatu beharko dute. Horren ardura entrenatzaileongan

dago. Guk ikusiko dugu zeri ematen diogun garrantzia: gol asko sartzeari ala gol gutxi jasotze-

ari.

77..44 l TTaakkttiikkaarreenn,,  eessttrraatteeggiiaarreenn  eettaa  jjookkoo--ssiisstteemmeenn
eennttrreennaammeenndduurraakkoo  eettaa  iirraakkaasskkuunnttzzaarraakkoo  ooiinnaarrrriiaakk



8 l BBAANNAAKKAAKKOO  EETTAA  TTAALLDDEE--TTEEKKNNIIKKAA

88..11 l KKiirrooll--tteekknniikkaa  eettaa  ffuuttbbooll  tteekknniikkaa    

88..22 l KKeeiinnuu  tteekknniikkooaa,,  jjookkaallaarriiaarreenn  mmuuggiimmeenndduu--jjaarrrreerraa  kkoonnttuuaann  hhaarrttuuttaa
8.2.1. Taldea baloiaren jabe denean
8.2.2. Taldea baloiaren jabe ez denean

88..33 l JJookkaallaarriieenn  kkeeiinnuu  tteekknniikkooaakk  iirraakkaasstteekkoo  aarriikkeettaakk  ssaaiillkkaattzzeeaa  eettaa  ddiisseeiinnaattzzeeaa
8.3.1. Taldea baloiaren jabe denean
8.3.2. Taldea baloiaren jabe ez denean

13
1

B
an

ak
ak

o 
et

a 
ta

ld
e-

te
kn

ik
a



13
2

B
an

ak
ak

o 
et

a 
ta

ld
e-

te
kn

ik
a

88..11 l KKiirrooll--tteekknniikkaa  eettaa  ffuuttbbooll  tteekknniikkaa  

Ekintza teknikoak ahalik eta eraginkortasun handiena izatea dugu helburutzat eta horre-

tarako, mugimendu egokiak egin behar dira. Hau da, energia gutxi erabiltzeko aukera ematen

diguten, eta aldi berean efikazia handia duten mugimenduak egin behar dira.

Futbolean ematen diren egoerak errepikaezinak dira. Jokalariek ekintza tekniko egokiak

erabili beharko dituzte haietara egokitzeko. Hala eginez gero, arrakasta izango dute.   

88..22 l KKeeiinnuu  tteekknniikkooaa,,  jjookkaallaarriiaarreenn  mmuuggiimmeenndduu--
jjaarrrreerraa  kkoonnttuuaann  hhaarrttuuttaa

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

TTAALLDDEEAA  BBAALLOOIIAARREENN  JJAABBEE  DDEENNEEAANN  

Baloia duen 
zelaiko jokalaria 

Baloia ez duen 
zelaiko jokalaria 

Baloia duen 
atezaina 

Baloia ez duen 
atezaina

–Kontrola
–Trebetasuna
–Baloia eramatea
–Baloia oinez jotzea
–Baloia buruz jotzea
–Driblina
–Errematea edo 
jaurtiketa

–Pasea
–Hormarena egin
–Errelebua
–Ekintza konbinatuak

–Kontrola
–Driblina
–Baloia oinez jotzea
–Baloia eskuekin
pasatzea

–Pasea
–Hormarena egin
–Lekua/espazioa

TTAALLDDEEAA  BBAALLOOIIAARREENN  JJAABBEE  EEZZ  DDEENNEEAANN  

Zelaiko jokalaria Atezaina

–Urruntzea
–Sarrera
–Karga
–Aurrea hartzea
–Takle-a
–Moztea
–Presioa

–Blokeatzea
–Desbideratzea
–Urruntzea
–Aldaratzea
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88..22..11 l TTaallddeeaa  bbaallooiiaarreenn  jjaabbee  ddeenneeaann

KKOONNTTRROOLLAA
Hura guregana iristen den baloia menperatzeko egiten den egite teknikoa da. Baloia

arauek onartzen dituzten gorputz atal guztiak erabilita kontrola dezakegu.

Kontrol mota ezberdinak daude futbolean:  

–Geldialdia: baloia oinarekin guztiz gelditzen da. 

–Erdi-geldialdia: baloia ez da guztiz gelditzen. 

–Baloia moteltzea: baloiaren abiadura moteltzen da. 

–Kontrol orientatua: une berean eta ukipen bakar baten bidez kontrolatu eta orientatzen

da baloia. 

TTRREEBBEETTAASSUUNNAA
Jokalariak duen gaitasuna da, airetik edo lurretik datorren baloia bi ukitu edo gehiagoren

bidez kontrolatzeko. Estatikoa edo dinamikoa izan daiteke, hau da, jokalariak lekuz mugitu barik

edo lekuz mugitzen dela egin dezake ekintza teknikoa.  

BBAALLOOIIAA  EERRAAMMAATTEEAA
Jokalariak kontrolpean duen baloia lekuz mugitzeko duen gaitasuna da. 

BBAALLOOIIAA  OOIINNEEZZ  JJOOTTZZEEAA  
Oinaren atal ezberdinak erabilita (oinbularra, oinaren barnealdea eta kanpoaldea) baloia

lekuz mugitzeko gaitasuna da.

BBAALLOOIIAA  BBUURRUUZZ  JJOOTTZZEEAA  
Baloia buruarekin mugitzea da.

DDRRIIBBLLIINNAA
Jokalariak, baloia kontrolpean duela, aurkaria menperatzeko erabiltzen duen keinu tekni-

koa da. 

JJAAUURRTTIIKKEETTAA  EEDDOO  EERRRREEMMAATTEEAA
Aurkakoen atean gola sartzea ahalbidetzen duen ekintza teknikoa da. Eskuak eta besoak

izan ezik beste edozein gorputz atal erabilita egin daiteke. 

88..22..22 l TTaallddeeaa  bbaallooiiaarreenn  jjaabbee  eezz  ddeenneeaann

UURRRRUUNNTTZZEEAA
Atzelariak erabiltzen duen ekintza teknikoa da, aurkariek zuten baloia arriskutik aldentze-

ko. 
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SSAARRRREERRAA  
Beti ere joko arauak errespetatuz, atzelariak baloia duen eta erasoa jotzen duen aurkaria-

ren kontra egiten duen ekintza teknikoa da, hari baloia kentzeko.  

KKAARRGGAA
Aurkariek duten baloia eskuratzeko, atzelariak erasotzaileari egiten dion kontaktu fisikoa

da, beti ere joko arauak errespetatuz (adibidez, eskuekin heltzea debekatuta dago). 

AAUURRRREEAA  HHAARRTTZZEEAA
Atzelariak erasoa jotzen duen jokalariari zuzenduta dagoen baloia hartzen duenean. 

TTAAKKLLEE--AA
Ekintza tekniko hau baloia duen eta erasoa jotzen duen jokalariaren kontra egiten da, beti

ere joko arauak errespetatuz. Atzelariak lurrera botatzen du bere burua, baloia eskuratzeko.  

MMOOZZTTEEAA
Aurkariek duten baloia eskuratzeko, defendatzaileak erabiltzen duen ekintza teknikoa. 

PPRREESSIIOOAA
Aurkariek duten baloia eskuratzeko, defendatzen dabilen taldeak era koordinatuan egiten

dituen mugimenduak. 

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: bosnaka.

Eremua: 10 m x 10 mko lau zelai.

Denbora: 2 x 7 minutu.

Materiala: 5 baloi, txinoak, 8 pika.

Deskribapena: baloia dagoen txinoan bi jokalari

jarriko dira; eta gainontzekoetan, bat. 

Jarduera hauek burutuko dira:

–Slaloma eta baloia hurrengoari pasatu.

–Pika artetik nork bere buruari baloia pasatu eta

baloia hurrengoari pasatu.

–Baloia sigi-sagan eraman eta hurrengoari pasatu.

–Skiping-a pika artean eta baloia hurrengoari pasa-

tu.

Aldaketa: norabidea aldatu.

88..33 l JJookkaallaarriieenn  kkeeiinnuu  tteekknniikkooaakk  iirraakkaasstteekkoo  
aarriikkeettaakk  ssaaiillkkaattzzeeaa  eettaa  ddiisseeiinnaattzzeeaa      

88..33..11 l TTaallddeeaa  bbaallooiiaarreenn  jjaabbee  ddeenneeaann

EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Eraso teknika Baloia eramatea eta pasea

Antolaketa: bikoteka: bat, ondoko marran; eta bestea, area handiko marran.

Eremua: area handia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 10 baloi.

Deskribapena: baloia gidatzen duenak kidea inguratu, hasierako lekura itzuli eta kideari oina-

ren barruko aldearekin pasatuko dio baloia. Azken honek gauza bera egingo du. Gidatzeak

modu ezberdinetan egingo dituzte:

–Eskumako oinaren barruko aldearekin.

–Ezkerreko oinaren barruko aldearekin.

–Oin bien barruko aldeak txandakatuz.

–Oinen kanpoko aldearekin.

–Baloiak lurra ukitu gabe.

–Buruz.
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EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Eraso teknika Baloia eramatea eta kontrola 

Antolaketa: lau taldetan; bakoitza zirkuituko

posta batean.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 5 minutu.

Materiala: 10 baloi.

Deskribapena:

–1. posta: sigi-sagan aurrera eta baloia zapal-

duz itzuli.

–2. posta: kide batek eskuekin pasatutako

baloia kontrolatu eta lurrean geldirik utzi.

–3. posta: bost metrotik bost metrora kokatuko

dira hiru kide. Lehenengoak erdikoari pasatuko

dio baloia. Honek baloiarekin buelta eman eta

hirugarrenari pasatuko dio. Ondoren, gauza be-

ra egingo dute, baina kontrako noranzkoan.

–4. posta: slaloma egin baloia hankaz aldatuz,

eta ilarako hurrengoari pasatu.

EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Eraso teknika Baloia eramatea eta driblina

Antolaketa: bi talde; bakoitza, baloi batekin

karratu batean.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 7 minutu.

Materiala: 4 baloi, 10 kono.

Deskribapena: aurkako aldeetako jokalariak

baloiarekin kokatuko dira. Baloia erdian

egongo den konora arte gidatu, eta honi

iskintxoa egin eskumarantz. Eskumako beste

kideari baloia pasatu eta honen tokian jarri.

Aldaketa: ondoren, dena ezkerralderantz.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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Antolaketa: bakarka; bata besteren atzetik.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 7 minutu.

Materiala: 20 baloi, 20 kono.

Deskribapena: konoak zelaiaren marra bate-

kiko paralelo jarri, eta elkarren artean bost

metroko tartea utzi. Konoetatik sigi-sagan

joan. Baloia konoetarantz gidatu, eta marrara

ukitu bat emanez iritsi.

Aldaketa: alderantziz, baloia marrarantz gida-

tu eta konoetara ukitu bat emanez iritsi.

Antolaketa: bakarka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: bata bestearen atzetik, zirkuitu hau egin:

–Baloia lehenengo txinora arte eskumaz gidatu.

–Lehenengo txinoari eskumaz egin iskintxoa.

–Ezkerraz gidatzea.

–Bigarren txinoari ezkerraz egin iskintxoa.

–Eskumaz gidatzea.

–Hirugarren txinoen artetik baloia gure buruari eskumaz pasatu.

–Ezkerraz gidatzea.

–Laugarren txinoen artetik baloia gure buruari ezkerraz pasatu.

–Baloia ondo kontrolatu eta areaz kanpoko jaurtiketa egin.

Gomendioa: ilara arinago joateko, bi zirkuitu osatu.

Antolaketa: bakarka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 3 x 2 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak, 10 kono.

Deskribapena: txinoak, konoak edo atetxoak zelaitik zehar barreiatuko dira. Bakoitzak baloia

zelaitik gidatuko du, askatasunez. Baina horietara gerturatzean iskintxo ezberdinak burutuko

dituzte.

–Txinoari iskintxoa: keinua alde batera, eta bestetik atera.

–Konoari: bizikleta edo erruleta.

–Ateari: bere buruari pasea egin.

Aldaketa: abilidaderik ez dugun hanka erabili.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Eraso teknika Pasea

Antolaketa: bosnaka.

Eremua: 10 m x 10 mko lau zelai.

Denbora: 2 x 5 minutu.

Materiala: 4 baloi, txinoak.

Deskribapena: baloia dagoen txinoan bi joka-

lari jarriko dira; eta gainontzekoetan, bat.

Aurrekoari baloia pasatu, eta honek hormarena

egingo du baloia pasatu dionarekin. Ostean,

baloia hurrengo jokalariari pasatuko dio.

Sekuentzia momentu osoan zehar errepikatuko

da. 

Aldaketa: norabide-aldaketa.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: bosnaka.

Eremua: 10 m x 10 mko lau zelai.

Denbora: 2 x 5 minutu.

Materiala: 4 baloi, txinoak.

Deskribapena: baloia dagoen txinoan bi jo-

kalari jarriko dira; eta gainontzekoetan, bat.

Aurrekoari baloia pasatu, eta honek hormare-

na egingo du baloia pasatu dionarekin. Os-

tean, baloia hurrengo jokalariari pasatuko dio.

Sekuentzia momentu osoan zehar errepikatu-

ko da. 

Aldaketa: norabide-aldaketa.

Antolaketa: lau taldetan.

Eremua: area handia.

Denbora: 12 minutu.

Materiala: 20 baloi.

Deskribapena: aldiko talde batek hartuko du

parte. Entrenatzaileak jokalari bakoitzari area

ertzera hiru pase emateko aginduko dio. Tal-

de bakoitzak jaurtiketa bidez ea zenbat gol

lortzen duen ate handian.

EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Eraso teknika Jaurtiketa

Antolaketa: bakarka.

Eremua: area handia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 20 baloi.

Deskribapena: jokalariak area txikiko marran

kokatuko dira, ateari bizkarra emanez. Entre-

natzaileak areaz kanpotik pasatuko du baloia.

Jokalariek buelta eman, baloia kontrolatu eta

atera jaurtiko dute.

Aldaketa: jaurtiketak area handitik.

Antolaketa: bi taldetan.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 2 x 8 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak, 2 pika.

Deskribapena: talde batek ate baterantz

egingo du erasoa; eta besteak, besterantz.

Entrenatzaileak ondoko marratik emandako

paseari areaz kanpotik egindako jaurtiketaz

erantzungo zaio, eta pika eta posteen artean

botatzen saiatuko da. Zelai batean, ezkerraz;

eta bestean, eskuinaz.
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EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Eraso teknika Ekintza konbinatuak

Antolaketa: laukoteka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 20 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: burutu beharreko sekuentzia:

–Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu.

–Bigarrenak hirugarren eta laugarrenarekin hor-

marena egin, eta atera jaurti.

Ondoren, hurrengo postara mugituko dira jokala-

riak. Ea zein laukotek sartzen duen gol gehien.

Antolaketa: guztiak 8 postetan banatuta.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 8 kono, 10 baloi.

Deskribapena: baloiak lehenengo eta zortzigarren pos-

tetan kokatuko dira. Lehenengo jokalariak baloia pasa-

tuko dio hirugarrenari. Honek baloia lehenengo ukituan

pasatuko dio bigarrenari, eta azken honek laugarrenari.

Laugarrenak baloia datorren bezala hartu edo kontrolatu

egingo du. Ostean, atera jaurtiko du. Ariketa beste alde-

tik ere egingo da, eta jokalariak zutoiz aldatuko dira.

Antolaketa: lau taldetan; talde bakoitza bere

zelaian.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 15 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate txiki.

Deskribapena: lehenengoak bigarrenari pasatuko

dio baloia. Azken honek baloia kontrolatuko du eta

hirugarrenari pasatuko dio. Hirugarrena bigarrena-

rekin hormarena egingo du, eta baloia ate txikira

botako du.

Errotazioak: batetik bira, bitik hirura, hirutik batera.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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Antolaketa: bikoteka.

Eremua: area handia.

Denbora: 20 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 hesi.

Deskribapena: jaurtiketak burutuko dira.

–Saltoak egin ostean, baloia hartu eta beste-

ari pasatu.

–Besteak txinoetatik slaloma egin eta pase

atzeratua jarri area ertzaren inguruan.

–Jokaldia hasi duenaren jaurtiketa.

Ondoren, postak lekuz aldatuko dira eta jaur-

tiketak ezkerreko oinaz egingo dira.

Antolaketa: guztiak 8 postetan banatuta.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 2 x 10 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: areatik kanpo, 5 m x 5 mko bi

karratu osatuko dira. Jokalariak karratuen

erpinetan kokatuko dira. Lehenik karratu

batekoek burutuko dute jaurtiketa-sekuen-

tzia; ondoren, bestekoek.

–Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu.

-Bigarrenak hori kontrolatu eta laugarrenari

pasatu.

–Laugarrenak hirugarrenari baloia zabaldu eta

hirugarrenak hori jaurti.

Jokalariak karratuko hurrengo postara mugi-

tuko dira beti. 10 minutu ostean, beste karra-

tura pasatu.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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Antolaketa: lau taldetan.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 4 x 5 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: talde bakoitza txino batean

egongo da. Atsedenaldiaren ostean eskuine-

ko postara mugituko dira. Burutu beharreko

sekuentzia:

–Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu.

–Bigarrenak kontrolatu eta hirugarrenari pasa-

tu.

–Hirugarrenak laugarrenarekin hormarena

egin eta baloia erdiratu.

–Beste hiruak errematea egingo dute, baina

bakoitza erremateko eremu ezberdinetara

joango da.

Antolaketa: laukoteka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 4 x 5 minutu.

Materiala: 20 baloi, 4 hesi, 2 pika, txinoak.

Deskribapena: kide bakoitza posta batean

egongo da. Erdiraketak eta erremateak buru-

tuko dituzte:

–1. posta: saltoak, baloia pasatu laugarrenari,

pika inguratu, eta errematea lehenengo zutoin

parera.

–4. posta: lehenengoak emandako pasea ate-

ari bizkarra emanez eta lehen ukituan bigare-

nari itzuli, pika inguratu, eta errematea biga-

rren zutoin parera.

–2. posta: laugarrenaren paseari kontrol ego-

kiaz erantzun, hirugarrenari pase aurreratua

eman, eta horren atzetik korrika joanez hega-

lera zabaldu.

–3. posta: bigarrenak emandako baloia aurre-

rantz gidatu, bigarrenari hegalera pasatu eta

errematea penalti-puntu aldera.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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Antolaketa: hirukoteka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 20 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak, 6 pika.

Deskribapena: burutu beharreko sekuentzia:

–Lehenengoak bigarrenari baloia pasatu.

–Bigarrenak hirugarrenari pase aurreratua

eman.

–Hirugarrenak pika artean slaloma egin eta

erdiraketa.

–Lehenengoak eta bigarrenak errematea

egingo dute: bata aurreko pikatik bigarren zu-

toinera mugituz; eta bestea atzeko pikatik le-

henengo zutoinera.

Antolaketa: hirukoteka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 2 x 10 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: erdiraketa eta erremateen sekuen-

tziak:

–Lehenengoak slaloma baloiarekin, bigarrenari pasatu

eta hirugarrenaren atzetik korrika joan.

–Bigarrenak hirugarrenarekin jokatu.

–Hirugarrenak bigarrenari itzuli.

–Bigarrenak lehenengoari baloia hegalera zabaldu.

–Lehenengoak erdiraketa egin.

–Bigarrenak eta hirugarrenak erremateak egin.

Ariketak alde batetik egin; eta ondoren, beste aldetik.

Antolaketa: lau taldetan.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 20 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: erdiraketak eta erremateak

burutuko dituzte. Hiru lagunek erasoa egingo

dute; eta batek, defentsa. Eskuineko hegale-

koak burutuko du erdiraketa, eta atzelariak

atzerantz mugitu beharko du, defentsa-lana

betetzeko.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK



Antolaketa: lau taldetan.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 2 x 15 minutu.

Materiala: 20 baloi, 4 txino.

Deskribapena: kontraeraso-jokaldia landuko

da erdiraketa eta erremateen sekuentziaren

bidez:

–Lehenengoak laugarrenari pasatu.

–Laugarrenak bigarrenari pasatu, lehenengo

ukituan eta ateari bizkarra ematen diola.

–Bigarrenak baloia hegalera zabaldu.

–Hirugarrenak erdiratu.

–Lehenengoak, laugarrenak eta bigarrenak

errematea egin.

Lehen, alde batetik; ondoren, bestetik.

14
4

B
an

ak
ak

o 
et

a 
ta

ld
e-

te
kn

ik
a

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

88..33..22 l TTaallddeeaa  bbaallooiiaarreenn  jjaabbee  eezz  ddeenneeaann  

EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Defentsa teknika Karga, takle-a eta moztea

Antolaketa: bikoteka.

Eremua: 10 m x 3 mko zelaitxoek osatutako

zelaia.

Denbora: 4 x 1 min. eta 30 segundo.

Materiala: 10 baloi, txinoak.

Deskribapena: bikote bakoitza, zelaitxo ba-

tean. 1 x 1 egoeran arituko dira. Helburua hau

da: ondoko marrara iristea, kideak baloia ken-

du gabe.

Antolaketa: bikoteka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 10 minutu.

Materiala: 10 baloi.

Deskribapena: kide bat, baloiarekin kono ba-

tean; eta bestea, 10 metrora dagoen beste

konoan. Baloia duenak hori gidatuko du eta

bestea berarengana abiatuko da.

Gorputza erabilita bidea oztopatuko dio eta

beste aldetik irtetera behartuko du.
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FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK

Antolaketa: bi taldetan: bat, zelai-erdian (erasotzaileak); eta bestea, ondoko marran (defenda-

tzaileak).

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 4 x 5 minutu.

Materiala: 10 baloi.

Deskribapena: erasotzaileak baloia gidatzen hasi eta defendatzaileak area ertzeraino aterako

dira. Erasotzaileek golik ez sartzea lortu beharko dute. 

1 x 1; 2 x 1; 1 x 2; 2 x 2 egoerak landuko dira.

EEDDUUKKIIAA HHEELLBBUURRUUAA

Defentsa teknika Ekintza konbinatuak

Antolaketa: bikoteka.

Eremua: 10 m x 10 mko lau zelai.

Denbora: 9 x 1 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak, 4 ate handi.

Deskribapena: 2 x 2 egoeran arituko dira,

baina bi bikoteek ate bera edukiko dute. Go-

lak balio izateko, baloiak areatik atera behar-

ko du. Partida laburrak izango dira eta guztiak

elkarren aurka arituko dira.

Antolaketa: bikoteka.

Eremua: 20 m x 15 mko bost zelai.

Denbora: 15 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: bikoteen arteko lehiak izango

dira. Defentsan dabilen bikoteko batek atse-

dena hartuko du aldiko. Lehenengo jokalaria

baloia duela aterako da bere eremutik, eta

berarekin batera aterako den bigarren jokala-

riari pasea emango dio erdiko eremuan. Bi-

garrenak bi ateetako batean sartu beharko du

gola, lau ukitu eman aurretik. Bigarrena-rekin

batera aterako den defendatzaileak erasoa

ekidin beharko du.
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Antolaketa: bikoteka.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 2 x 10 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: irudian adierazten den bezala

kokatuko dira. Baloia daukanak erabakiko du

noiz hasi, eta bi txino artetik pasatu beharko

du derrigorrean. Gola sartzea izango da bere

helburua, baina berarekin batera irten dena

erasoa ekiditen saiatuko da. Lehen, alde ba-

tetik burutuko da; eta ondoren, bestetik.

Antolaketa: lau taldetan.

Eremua: zelai-erdia.

Denbora: 20 minutu.

Materiala: 20 baloi, txinoak.

Deskribapena: talde bakoitza txino batean

egongo da. 3 x 1 egoerako erasoak burutuko

dira. Jokaldi bakoitzaren ostean, bertan parte

hartu duten jokalariak eskumako postara mu-

gituko dira.

Eraso bakoitza 20 segundo baino tarte labu-

rragoan burutuko da.

FUTBOLA, OINARRITIK EEUUSSKKAARRAAZZ - 1. MAILA l IKASGAI ESPEZIFIKOAK
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