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«Helburuazoriontsua 
izatea da»

Arbitro batek aldatu zuen kirolari honen karrera. Bere gurpil-aulkian 
joaten ohi zen Basket Navarraren partidak ikustera, anaiarekin, 
amarekin eta aitarekin batera, familia oso saskibaloizalea baita. 
Pistatik bertatik ikusten zuen jokoa, harik eta egun batean, duela lau 
urte, partidako arbitroa, Juan Manuel Uruñuela, hurbildu zitzaion 
arte, eta proposatu proba egiteko gurpil-aulkiko saskibaloian.

4

Beatriz
Zudaire Garcia 
(Iruña, 2000)

FEDDFk utzitako irudia.
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Ordutik aitzina, Beatriz Zudairek Iruñean igeri egiten ohi 
zuen igerilekua alde batera utzi, eta bidaia luzeak egiten 
hasi zen Gasteizen entrenatzeko eta jokatzeko. Lau 
urte geroago, mugarri historiko bat lortu du Espainiako 
gurpil-aulkiko saskibaloi-selekzioarekin, aurreko 
udan Hanburgon, Alemanian, jokatutako Munduko 
Txapelketan zazpigarren postuan sailkatu baitziren. 

«Taldean jokatzea aukeratu nuen»

Zazpi urte zituenean, endekapenezko eritasun 
neuromuskular batek gurpil-aulkia erabiltzera behartu 
zuen, baina horrek ez zuen urrundu kiroletik. «Gorputzak 
gauzak egiteko eskatzen zidan, eta Nafarroako Kirol 
Egokituko Federaziora jo nuen, zer egiten ahal nuen 
jakiteko. Igeriketa zen aukera onena, eta kirol horretan 
hasi nintzen. Garai onenetakoa izan zen: askatasun-
sentsazioa uretan, kirola egiteak erakusten dizuna... 
Hamalau urterekin, kirol-aulki batean jokatzen hasi 
nintzen, eta ukitzearen, korrika egitearen, abiadura 
hartzearen... sentsazio horien guztien ondorioz saskibaloia 
aukeratu nuen. Sentsazio desberdinak dira, biek betetzen 
naute, baina taldean jokatzea aukeratu nuen».

Ikusle moduan hasi zitzaion saskibaloirako zaletasuna. 
Familiarekin batera, pistatik bertatik ikusten zituen 

«Helburua zoriontsua izatea da»

Argazkia: Entrenamendua selekzioarekin. Zudaire saskira jaurtitzen.
Egilea: FEDDFk utzitako irudia.

Basket Navarraren partida guztiak, baina inoiz ez 
zuen pentsatu bere gurpil-aulkian joka zezakeenik 
oso gustukoa zuen kirol hartan. «Izugarri gustatzen 
zitzaidan saskibaloia ikustea, eta partida batean gertatu 
zen arbitroak ere, Uruñuelak, gurpil-aulkian zuzentzen 
zituela lehiak. Hurbildu zitzaidan, eta probatu behar 
nuela erran zidan. Gasteizko gurpil-aulkiko saskibaloi-
klub bat ezagutzen zuen, Vital Zuzenak Fundazioa, eta 
azaldu zidan nola jarri harremanetan entrenatzailearekin. 
Harremanetan jarri nintzen. Erran nion arras gustatzen 

zitzaidala saskibaloia, baina inoiz ez nintzela aritu kirol 
horretan, eta ez nuela ikusi gurpil-aulkiko saskibaloi-
partidarik. Dena azaldu zidan, baina gurasoei ez zitzaien 
iruditu ideia ona zenik, Gasteiz 100 kilometrora baitago. 
Taldeak berak antolatzen zuen udako campus batera 
joateko aukera eman zidaten, eta astebetean kateatuta 
nengoen. Geroago, lortu nuen amak hiru egunetan 
eraman nintzan eskolara, irailean, eta familia osoa joan 
zen partida batera ere bai. Aitak jokatzen ikusi ninduen, 
kirola asko gustatu, eta konbentzituta gelditu zen».
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Argazkia: Beatriz Zudaire, aurkariarekin lehian, 2018ko Hanburgoko Mundu Txapelketako Espainia-Brasil partidan.
Egilea: José Manuel Martín.

Distantziak arazoa izateari utzi zion. 2014ko irailean, 
jokatzen eta entrenatzen hasi zen eskolarekin partida 
mistoetan. Astean behin baino ez zen joaten, baina 
Gasteizko entrenatzaileak selekzioan laguntzaile 
moduan ere lan egiten zuen, eta hiru hilabete 
eskasetan lehen kontzentrazioa egin zuen talde 
nazionalarekin. «Jokalariak ezagutzera gonbidatu 
ninduten… Unea ikaragarria izan zen. Gurasoek oso 
pozik ikusi ninduten, eta inflexio-puntua izan zen. 
Ordura arte, saskibaloia hobby bat zen, adrenalina 
askatzeko, gozatzeko... une bat, baina selekzioak 
zerbait gehiago ematen zizun. Saskibaloia nire 
bizitzaren zati garrantzitsu bat izatea eragiten zuen».

«Lehenago ez nuen inoiz ikusi desgaitasuna 
zuen pertsona bat kirola egiten»

Hasieran, saskibaloiarekin batera igeriketa ere egin 
zuen, bere lehen kirola. Zudairek marka eta emaitza 
onak lortuak zituen Espainiako igeriketa egokituko 
txapelketetan. Baina 15-16 denboraldian, Zuzenak 
taldeak liga lehen mailan jokatzeko inskribatu zuen, 
eta ezin izan zituen bateratu bi kirolak, bietan ahalegin 
handia eskatzen zelako. 2017an, igeriketa utzi zuen, 
bete-betean aritzeko saskibaloian. «Beti ikusi dut 
kirola etxean, baina orain dela urte batzuk arte ez nuen 

E L K A R R I Z K E T A «Helburua zoriontsua izatea da»
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pentsatu egitea. Txikitan, ez nuen gogoan, ez nuelako 
inoiz ikusi desgaitasuna zuen inor kirola egiten. Baina 13 
urterekin igeriketa egiteko aukera eman zidaten osasun-
kontuengatik. Igeriketan hasi nintzen, fisikoki ona izanen 
zelako sentsazioarekin, baina eguneko une onena 
bihurtu zen laster. Entrenatzaileek gogor egin zuten 
nire alde, oso ondo zaindua sentitzen nintzen, nahi 
nuen lekura iristen ahal nintzela erraten zidaten, baina 
saskibaloira aldatu nintzen, oso gustukoa nuelako».

Saskibaloiak internazionala izatera eraman du. 
2016an egin zuen debuta selekzioarekin, Atrian, 
Italian, jokatutako Europako B Mailako Txapelketan 
urrezko domina irabazi zuen taldeko kide gisa. 
Hurrengo urtean (2017), Adejen, Tenerifen, egindako 
Europako Txapelketa Absolutuan jokatzeko hautatu 
zuten, eta lehiaketako jokalari gazteena izan zen. 
Txapelketa horretan, Espainia bosgarren postuan 
gelditu zen, eta, horrenbestez, zuzenean sailkatu 
zen Hanburgoko Munduko Txapelketarako.

Hanburgon, berriz ere oso emaitza ona lortu 
zuen gurpil-aulkiko selekzioak. Espainia talde 
zailenean zegoen; izan ere, txapeldun eta 
txapeldunorde izanen zirenak Espainiaren taldea 
zeuden. «Partida bakoitzean, galdu arren, ongi aritu 
ginelako sentsazioarekin ateratzen ginen, eta 
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Argazkia: Zudaire pase bat egiten,
Zuzenak taldearekin jokatutako BSR ligako partida batean.

Egilea: Zuzenak Kirol Elkarteak utzita.

Argazkia: Jaurtiketa libre bat egiten bere lehen
mailako taldearekin (UCAM Murcia).

Egilea: Beatriz Zudairek utzita.

E L K A R R I Z K E T A «Helburua zoriontsua izatea da»
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munduko onenen aurka, gainera. Final-zortzirenetan 
Australiaren aurka jokatutako partida kristorena izan 
zen Irabazi genien, aitzineko partidetan oso erraz 
galdu ondoren, hogeita hamar puntu baino gehiagoren 
aldea atera baitziguten, eta, garaipenari esker, azken 
sailkapenean zazpigarrenak izan ginen. Arras ongi jokatu 
genuelako sentsazioarekin joan ginen, baina hobeki joka 
dezakegula sinetsita ere bai, eta, nik uste, hori izan zen 
Mundu Txapelketa horretako oparirik onena. Hurrengo 
udan Europako Txapelketa dugu Holandan, eta Tokio 
2020rako sailkatzen ahaleginduko gara». 

Zudaire, Fundación Miguel Induráin 
Fundazioaren bekaduna da

Zudairek saskibaloiarekin duen harremana aldatu dute 
selekzioarekin jokatu dituen maila goreneko lehiaketek. 
«Selekzioan sartu nintzen unean, hobbya zerbait 
garrantzitsuagoa zela konturatu nintzen. Ez ninduen 
bultzatzen urrutiago iristeko ideiak, baina esperientzia 
gehiago bizitzeko aukera izateak, selekzioarekin 
inoiz ez bezala gozatzen dudalako, eta hobera alda 
naitekeelako. Uda honetan Munduko Txapelketan aritu 
gara, eta ustekabea izan gara; are guretzat ere! Orain, 
gure helburua Paralinpiar Jokoak dira, eta Europako 

lehen lauren artean sailkatu behar dugu, jokoetara 
joateko. Espainiak ez du inoiz lortu, helburua ez da 
ezinezkoa, eta azken mundu-txapelketan lortutakoa 
erdiets dezakegulako esperantza eman digu».

Jokalari gazte honendako, gakoa taldean dago: 
arrakastak eta porrotak partekatu ahal izatea, ekintza 
bakoitzaren erantzukizuna banatzea. «Taldean jokatzea 
mila aldiz garrantzitsuagoa da. Taldean babestuta 
irabazten dira partidak. Dena ez dago zure esku. 
Igeriketan, gaizki pasatzen nuen lehiatzean, oso urduri 
egoten nintzen, ez nuen bete-betean gozatzen».

«Emakumeek ez dakite
aukera daukatela»

Gurpil-aulkiko saskibaloian emakumezkoen eta 
gizonezkoen selekzioak daude, baina ligan mistoa da 
taldeen osaera, eta, pistan emakume bat dagoenean, 
araudiak puntu eta erdiko murrizketarekin saritzen 
du (zenbait desgaitasun-maila daude, eta jokalari 
bakoitzari puntuazio bat dagokio). «Oraindik oso 
emakume gutxi gara. Uste dut arazoa ez dela pertsona 
falta, baina ezer gutxi jakitea kirol egokituaz. Oso gutxik 
dakite gurpil-aulkiko saskibaloi-liga mistoa dela.

Argazkia: Beatriz Zudaire,  Izaskun Oses eta Miren Bartolomearen erdian 
Fundación Miguel Induráin Fundazioaren

20. urtemugako Galan eta 2018ko beken banaketan.
Egilea: Fundación Miguel Induráin Fundazioaren erabilera lagatze.

E L K A R R I Z K E T A «Helburua zoriontsua izatea da»
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Saskibaloi konbentzionalean ezinezkoa da talde misto 
bat izatea, baina gurpil-aulkikoan eguneroko errutina 
da, eta gustatzen zait taldea gizonekin partekatu ahal 
izatea. Harremana guztiz berdintasunezkoa da. Ez 
dago alderik. Jokoari dagokionez, azken batean, gurpil-
aulki bat duzu jokalekuan, eta oso ondo neurtu behar 
dituzu espazioak; ez da gauza bera zure gorputzarekin 

edo aulkiarekin mugitzea. Hor hartzen du garrantzi 
handiagoa talde-jokoak, espazioak sortzeko».

«Desgaitasuna duten emakumeak badaude. 
Nonahi aurkitzen dituzu», gehitzen du Zudairek. 
«Nire ikuspuntutik, informazio falta da arazoa. 
Emakumeek ez dakite hau eta honela egiteko 

Egilea: FEDDFk utzita.

aukera dutela. Gizonek gehiago dute hori buruan. 
Emakumeei informazioa eman beharko litzaieke».

Beatriz Zudairek, egun, BSR-ko (gurpil-aulkiko 
saskibaloiko) lehen mailako talde batean jokatzen 
du, Murtziako UCAM taldean. Haraino joan zen 
psikologia ikastera: «Ikasketak eta saskibaloia 
bateragarri egin nitzakeen leku bakarra zen».

«Besteei bezala begiratzearen
falta sumatzen dut»

Txikitatik oso hurbiletik bizi izan zuelako aukeratu 
zuen unibertsitate-karrera hori. «Une zailak bizitzea 
egokitu zait, ulertzen ez dituzun uneak. Unibertsitatean 
oso gustura nago, baina ikastetxeetan eta institutuetan 
oraindik lan handia dago egiteko. Hor normalizatu 
beharko lukete dibertsitatea; hor ikasten da nola 
jokatu etorkizunean. Hamabortz urte eman ditut 
ikastetxean, eta gertatzen diren gauza batzuk... Une 
zailak izan dira, neskato batek hagitz nekez ulertzen 
ahal dituenak. Hazi ahala, dena errazagoa izan da», 
aitortu du Zudairek. «Erabateko normalizazioaren 
falta sumatzen dut; ez laguntza gehiago ematea, 
baina beste bat bazina bezala begiratzea».

E L K A R R I Z K E T A «Helburua zoriontsua izatea da»
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Psikologia esparru horretan lagun dezakeen zientzia 
bat dela uste du: «Lan handia egin daiteke. Niri 
dagokidanez, nirekin zer egin duen ikusi dut, bai eta 
beste pertsona batzuekin zer lortu duen ere. Nigan, 
zuzenean, esperimentatu dut psikologia, eta nire 
bizitzako erabaki onenetako bat izan da. Pertsona 
batzuek nolabaiteko aurreiritzia dute, eta pena ematen 
dit. Garrantzia eman behar zaio osasun mentalari. 
Osasun mentala fisikoaren aitzinetik paratuko nuke. 
Baliteke fisikoki osasuntsu ez egotea, baina osasun 
mentala izateak aukera ematen dizu zoriontsua 
izateko, zernahi duzula ere, eta, azken batean, hori 
da pertsona guztien helburua, zoriontsu izatea».

Beatriz Zudaire zoriontsua da saskibaloian.
Gasteizen eta Murtzian «talde/familia» bat aurkitu du, 
eta lotura hagitz berezia sortu du selekzioko kideekin.
«Urteotan, pertsona askok markatu naute; adibidez 
Sonia Ruíz eta Michelle Navarro Murtziako kideek
eta Agurtzane Egiluz eta Miren Lanzagorta 
Gasteizkoek. Baina, dudarik gabe, emakumezkoen 
selekzioko neska guztiak oso-oso garrantzitsuak izan 
dira. Kateatu egiten zaituzte, beraiez eta kirolaz
gozatzeko. Kide batzuk ahizpak bezala dira, eta
lotura horrek partida bakoitzean gero eta hobeak 
izatera eramaten gaitu». ■

Argazkia: Beatriz Zudaire eta Agurtzane Egiluz, taldeko eta selekzioko kideak.
Egilea: Zuzenak Kirol Elkarteak utzita.

E L K A R R I Z K E T A «Helburua zoriontsua izatea da»
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Beatriz Zudaire García
■  Kluba: UCAM Murcia, BSRko lehen maila.

■  Internazionala: 25 aldiz (2018ko abenduan).

■ Selekzioarekin:   ■  Urrezko domina, Europako B mailako 
Txapelketan, Atria (Italia) 2016. 
■  5. postua, Europako Absolutuan;  

Adeje (Tenerife) 2017.   
■  7. postua, Munduko Absolutuan; 
Hanburgo (Alemania) 2018.
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Erreportajeko irudi guztiak Ardoi Nafarroako Saskibaloi Fundazioak utzi ditu.

Talentuaren aldeko apustua

Argazkia: 2018/19 denboraldirako Nafarroako taldeen aurkezpena.
Egilea: Nafarroako Saskibaloi Federazioak utzitako argazkia.
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Emakumeak nagusi Nafarroako Saskibaloian.
Gure komunitatean, emakumeena da lizentzien
%57; elitean erreferentziazko talde bat izatea
baino ez zen falta. Eta hori errealitatea da jada 
Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak

 (sakatu 
ikusteko) martxan jartzeari esker, Miguel Induráin 
Fundazioak betetzen duen eginkizun garrantzitsuarekin. 
Plan horren barneko jarduera ildoetako batek 
hitzarmen aitzindari bat sinatzea ahalbidetu du, 
talentua klub bakar batean biltzen duena, Ardoi 
taldean, bere ibilbideagatik hautatua izan baita.

Hazteko hitzarmena

Hitzarmena sinatu eta gutxira, Ardoi Nafarroako 
Saskibaloi Fundazioak Emakumezkoen 2. ligara (LF2) 
igotzea lortu zuen kantxan. Ordutik aitzinera,
Nafarroako saskibaloia bildu nahi duen talde bat 
egituratu da, bi talde indartsuenetako jokalariekin, Ardoi 
eta Lagunak taldeetakoekin.

Debuta ezin hobea izan da, mailako ustekabe
handiena izan baita, jarraian zortzi garaipen lortuta, eta 
igotzeko faboritoetako baten aurka baino ez du galdu, 
Celta Zorka taldearen aurka. Argazkia: Maite Gil, saskira jaurtitzen.

Talentuaren aldeko apustua

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Mailari eusteko helburuarekin hasi ondoren, gainditu 
beharreko talde gogorrenetako bat da orain. Baina egoera 
ez da kasualitatearen ondorio, batera egindako lanaren 
ondorio baizik. Jorge Conde Herrero da duela hamar 
urtetik Ardoi Fundazioaren kirol zuzendaria, eta egungo 
taldea nola eratu zen azaldu digu.

«Nafarroako jokalariei tokia emanez 
gero dauka zentzua LF2k»

«Klub moduan 1988an hasi ginen, eta pixkanaka hazi 
ondoren lehen maila nazionalera iritsi ginen; 20 urtez 
aritu ginen maila horretan. Tarte horretan are hirutan ere 
lehiatu ginen LF2ra igotzeko, baina iaz lortu zen igotzea. 
Igotzea lortzeaz gain, Ardoi erreferentetzat hartua izan 
zen bere ibilbide eta egituragatik», dio taldearen kirol 
zuzendariak. “Zilarrezko mailarako txartela eskuratuta, 
kluba Nafarroako saskibaloi talentua bilduko zuen proiektu 
bat prestatzen hasi zen. Helburua ez zen igotzea eta 
mailari kanpoko jokalariekin eustea, baina bloke bat 
osatzea Nafarroako jokalari onenekin, kirol ibilbidea beren 
lurraldean egiten jarrai zezaten.  Denboraldia bederatzi 
jokalarirekin planifikatu zen, eta argentinar bat fitxatu 
genuen, baina irailean Andrea Tollar lesionatu zen, eta 
Beatriz Royo zaragozarra fitxatu behar izan genuen.Argazkia: Itziar Arregi saskira bidera, Añares Rioja taldearen aurka. 

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Miguel Indurain Fundazioa eta Nafarroako 
Saskibaloi Federazioa, Nafarroako kluben 
parte-hartzearekin, estatuan parekorik ez duen 
hitzarmen honen sustatzaile eta babesleak 
dira. Fundazioak eta federazioak bilerak 
egin zituzten urtebetez Nafarroako klubekin, 
ados jarri eta elitean proiektu bat izateko.
Ardoi da erreferentziazko taldea egituratze-
hitzarmenean, eta Osés Construcción enpresak bat 
egin du babesle nagusi moduan hitzarmen horrekin. 

Hitzarmenak, gehienbat, hiru eginkizun betetzen ditu:
■  Saskibaloia egituratzea, sustapena

ahalbidetzeko, ahal duen jokalari
orok bere ahalmena gara dezan, eta
goragoko maila bat izan dezan bere
komunitatean, hazten jarraitzeko.

■  Miguel Indurain Fundazioak eta Nafarroako
Saskibaloi Federazioak dirulaguntza
ematen dute eliteko proiektua sustatzeko
eta publizitatea eta fitxaketak egiteko.

■  Klubek jokalariak transferitzean jokabide etikoa
dutela zaintzeaz arduratzen da jarraipen-
batzordea. Klub sinatzaileak ondo moldatzen
direla zaintzen da, bai eta jokalariek LF2ko
taldearekin entrenatzeko aukera izatea ere,
eta, alderantziz, hobetzen jarrai dezaten.

HITZARMEN AITZINDARIATaldea osatzeko eta entrenamenduetarako, 
bigarren nazionalean dugun taldeko bost jokalari 
daude, bai eta beste bat ere, seigarrena, jokalari 
junior bat. Ez dauka zentzurik goiko mailetan talde 
bat ateratzeak nafar jokalaririk gabe. Uste dugu 
kanpoko jokalariren batekin osatu behar dela 
taldea, baina nafar jokalariei tokia emanez gero 
dauka zentzua LF2an ateratzeak», dio Condek.

«Ardoik merezi du
talde bat izatea goian»

Orain aulkian dagoen emakume batek helburu 
horrekin jokatu zuen urte anitzetan. Bi hilabete 
eskasean, LF2ra egindako igoera irrikatuaren 
protagonista izatetik taldearen bigarren entrenatzaile 
izatera aldatu da. Garazi Misiego Flores (Altsasu, 
1988) Zizurrera iritsi zenean kadetea zen oraindik; 
Altsasun hasi zen jokatzen lagunekin, anaiaren 
urratsei jarraika. 13 urte zituenean deitu zioten 
Ardoi taldetik, eta bertan jokatu ditu igoera-fase 
guztiak, harik eta iaz, LF2ra igotzea lortua zutela, 
kantxa utzi, arbela hartu eta Aitor Alonsoren ondoan 
entrenatzaile laguntzaile izatea erabaki arte.

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Nafarroako

«Bizi dudan guztia bizi ondoren, erretiratzeko erabakia 
hartua nuen, eta helburua lortuta joan nintzen, igotzea. 
Lau igoera fase jokatu ditugu. Lehenean eta bigarrenean 
gozatzera joan ginen; bagenekien jokalari profesionalak 
zituzten talde batzuekin lehiatu behar genuela. Hamar 
urte geroago, igoera Barañainen jokatu zen, eta 
igotzeko benetako aukera genuen. Nafarroako bi talde 
geunden; gu eta Lagunak; baino igoera Gijónera joan 
zen. Lortzear egon ginen, saskiratze batengatik galdu 

Argazkia: Garazi Misiego partida batean,
lehen maila nazionaleko taldeko jokalari moduan (17/18).

genuelako, baina hurrengo urtean berriz ere aritu 
ginen igoera fasean, eta orduan dena ondo atera zen.  
Coruñan, hiru partidak irabazi genituen, eta igo ginen. 
Ardoik merezi du talde bat izatea goian», dio Misiegok.

Maila berrian irauteko helburuarekin hasi ziren, 
taldearen benetako maila zein zen jakin gabe, baina ez 
da jaitsi sailkapeneko lehen postuetatik denboraldiko 
lehen hilabete hauetan; hala ere, Misiegok ohartarazten 
du: «Bolada txarraren bat iritsiko da, eta garrantzitsua 
da ordura arte lor daitekeen guztia». 

Hogei urtetik goiti jokatzen aritu ondoren, orain 
bestelako lotura du saskibaloiarekin. «Bizitasuna 
eta emozioa berdinak dira aulkian, baina ikuspegia 
analitikoagoa. Jokalekuan zaudenean, jokalari 
moduan erabakitzen duzu, baina nola jokatu, edo nola 
defenditu, entrenatzailearen erabakia da. Gustatzen 
zait entrenatzea; scouting-a baliagarria da talde horren 
aurka nola jokatu erabakitzeko».

Jokalari zela, entrenatzeko titulua ateratzea erabaki 
zuen. 2017an amaitu zuen maila nagusian zuzentzeko 
gaitzen duen goi-mailako ikastaroa, baina oraindik urrun 
ikusten du helburu hori. «Aurten ikasten ari naiz; nire 
lehen denboraldia da. Gure alde egiten duen jendea 
izan behar da, eta oraindik borroka handia dago egiteko, Argazkia: Misiego, arbela hartuta, partida bat prestatzen.  

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Nafarroako

maila handiko taldeak gidatzeko gure ahalmenean 
konfiantza izan dezaten. Niri dagokidanez, lehenago 
ez nintzen inoiz egon talde profesional batean, eta 
konfiantza izan dute nigan, talde teknikoan egoteko».

«Atzerritarrez osatutako
talde batek irabaz dezake,

baina publikoa ez da fidelizatzen»

Uste du Ardoi erreferentziazko taldea izatearen 
alde egitea urrats handia dela jokalari guztiendako, 
eta saskibaloia garatzeko. «Ona da denok elkarri 
laguntzea, ateratzen diren jokalariak goi-mailara 
iritsi ahal izanen direlako. Eta zaleei begira, 
atzerritarrez osatutako talde batek irabaz dezake, 
baina publikoa ez da fidelizatzen. Kiroldegia 
bete egiten da, jokatzen dugun bakoitzean».

Batasuna da taldearen ezaugarrietako bat, Misiegoren 
ustez: «Guztiak ahalegintzen dira, zenbat minutu jokatzen 
dituzten, nork saskiratzen duen gorabehera. Horrek 
kalitatea ematen du, bai entrenamenduetan, bai partidetan. 
Denok batera helburu bera lortzeko. Taldekako kiroletan 
ordu anitz igarotzen dira elkarrekin, eta taldea zure bigarren 
familia bihurtzen da; horrek egiten du berezi». Argazkia: Publikoa eta jokalariak bat eginda.

Nafarroak Foru Komunitatetik kanpo maila nagusietan 
ari diren zenbait jokalari ditu: LF1ean, Maria Asurmendi 
(Perfumerías Avenida), Naiara Diez (Lointek Gernika), 
Irati Etxarri (Cadi La Seu); eta LF2an, berriz, Anne 
Senosiain (Celta Zorka), Amaia Gastaminza (Movistar 
Estudiantes) eta Aixa Wone (Barça CBS).

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Nafarroako

Lotura hori garaipen bakoitzaren ondoren indartzen 
da; izan ere, partida amaituta aldagelan entzuten ohi 
dena abesti batek eteten du. «Ideia Borja Garalloa 
entrenatzailearena izan zen; maila nazionalean entrenatu 
zuen taldea. Partida anitz irabazten genituen, baina 
uste zuen ez genituen merezi bezala ospatzen, eta 
garaipenak porrotetatik bereizteko zerbait egiteko esan 
zigun. Izaskun Alfonso orduko kapitainaren eta nire 
artean hitz batzuk asmatu genituen, eta irabazten den 
bakoitzean kantatzen ditugu. Ia bortz urte daramatzagu 
tradizio horrekin, eta iristen diren berri guztiei abestia 
irakasten zaie, eta lotura berezia sortzen da. Beti kantatu 
balute bezala abesten dute!».

Ez da taldearen bereizgarritasun bakarra. Duela 
lau denboralditik Elena Oset da prestatzaile fisikoa. 
Futbolaria izan zen urte anitzetan, eta Ardoin lan egiteaz 
gain, bigarren entrenatzailea da erregionaleko Osasuna 
B taldean.

Eginkizun teknikoetan eta antolaketa lanetan, gainera, 
nazioarteko saskibaloian ospe handia duen pertsona 
bat aritzen da: Galina Savitskaia. Jokalaria izan zen 
Sobietar Batasun ohiko selekzioan, eta hiru aldiz izan 
zen munduko txapeldun, zazpi Europako eta dominaduna 
ere bai olinpiar jokoetan, eta duela bi hamarkada baino 
gehiago iritsi zen Zizurrera bertan jokatzera. Argazkia: Publikoak Arrosadiako harmailak bete zituen Osés Construcción Ardoi-Celta Zorka partida ikusteko.

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Nafarroako

Andrea Tollar López (Zizur, 1992) Ardoiren eskolan 
prestatu zen jokalari moduan, baina hamalau 
urte zituenean Burlatara joan zen, eta geroago 
Lagunak taldera, non orain arte aritu baita.

Ez du aukerarik izan debuta egiteko bere talde berri 
zaharrarekin. Irailaren hasieran belaun lesioa izan 
zuen, eta aulkitik ikusi behar izan zuen Ardoiren 
aparteko debuta. «Ustekabea izaten ari da, ez 
baikenekien nolako maila zegoen, eta aurrera atera 
ditugu partida guztiak, asko borrokatuta. Ez da partida 
errazik izan. Edozein talderen aurka borrokatzeko gai 
gara, eta beti ematen dute aurpegia. Ez gara Celta, 
baina LF2an errespeta gaitzaten lortzen ari gara».

LF2 mailan aritzeak berekin dakar konpromisoa, 
dedikazio-denbora, atsedenaldia handiagoak izatea, 
elikadura zaintzea..., «maila erdi profesionala 
da, eta, horrenbestez, dena da saskibaloia zure 
bizitzan. Konpromisoa handiagoa da. Entrenamendu 
ordu gehiago ditugu, entrenamendu fisikoa 
ere egin behar dugu, atsedenaldia handitu, 
ongi egoteko. Ordu libreak, elikadura... Astean 
zehar lan egiten baduzu, lanaldiaren ondoren 
entrenamendua duzu, gimnasioa... Ordu libre guztiak 
saskibaloirako dira, eta asteburuan dena bidaiaren 
inguruan dago, kanpoan jokatzen badugu». 

Orain dela gutxi, Nafarroako Gobernuak Kirol 
Merituaren Zilarrezko domina eman zion, 
saskibaloiaren alde egindako lanagatik. 

Eta, taldean, igoeretan errekorra duen pertsona bat 
ari da, Cecilia Liñeira argentinarra; izan ere, lau 
talderekin lortu du mailaz igotzea. Galiziako LF2ko 
Pio XII taldean profesional moduan jokatzera iritsi 
zen Espainiara, eta handik Obenasa Navarra taldera 
aldatu zen, eta maila nagusira igotzea lortu zuten 
2010ean. Leioan egonaldi laburra egin ondoren, 
GDKO Ibaizabal-era joan zen, eta berriz lortu zuen 
LF1 mailara igotzea, 2013an. Bizkaitik Arabara joan 
zen, eta 2016an berriz igo zen maila nagusira Araski 
Lacturale taldearekin. Gasteiz eta saskibaloia utzi 
zituen Erizaintzako karrera Nafarroan amaitzeko, eta 
Ardoi taldea aurkitu zuen. Bat egin zuen lehen maila 
nazionaleko proiektuarekin, eta beste igoera bat 
lortu zuen; LF2ra. Benetako talismana aldagelan.

«LF2an errespeta gaitzaten lortzen ari gara»

Nafar jokalari berrietako bat Lagunak taldetik iritsi da. 
Iaz, Ardoirekin lehiatu zen talde hori LF2ra igotzeko 
fasean. Argazkia: Irantzu Etxeberria, pase bat egin nahian.

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Nafarroako

Lesioak planak aldatu dizkio: «Aurten, entrenatu baino 
ez nuen egin nahi, baina lan bat sortu zen, eta lesionatu 
nintzenean, argi neukan. Taldeko guztioi gustatuko 
litzaiguke jakitea zer sentitzen duen saskibaloiko jokalari 
profesional batek».

Bakoitzak gora egitea zuen helburu bere taldean, eta 
proiektu berria bulkada handia da Nafarroako jokalari 
guztiendako. «Guretako, aukera handia izan da Zizurren 
LF2 mailan jokatu ahal izatea; oso ondo dago talde bat 
bidea urratzen hastea. Ate ireki bat da guztiontzat, bai 
eta erakusleiho bat ere. Jendeak kalean nola goazen 
galdetzen dit, eta ez ditut ezagutzen!», dio Tollar-ek.

«Neskek, orain, 
irits daitezkeela sentitzen dute»

Nabaritu du nola hilabete gutxi batzuetan neskatoek 
badituztela erreferente batzuk. «Benjaminak entrenatzen 
ditut, eta profesionalak bagina bezala ikusten gaituzte. 
Celtaren aurkako partidan, txartelekin jaisten ziren, 
jokalariek sina zitzaten Garai batean UNB Obenasa maila 
nagusian aritu zen, baina niretzat ez zen erreferentea, 
helezina iruditzen zitzaidan. Orain, neskek hain hurbil 
gaituzte, non irits daitezkeela sentitzen baitute». ■ Argazkia: Ardoiko jokalariak, Añares Rioja taldearen aurka lortutako garaipena ospatzen; LF2an elkarren segidan lortutako bosgarrena izan zen.

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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■  1988an sortua.
■ Denbor. 97/98, igoera lehen maila nazionalera.
■ Denbor. 08/09, LF2ra igotzeko fasea.
■ Denbor. 09/10, LF2ra igotzeko fasea.
■ Denbor. 17/18, igoera LF2ra.

Osés 
Construcción 
Ardoi

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Nafarroako

DORTSALA IZEN-ABIZENAK POSTUA JATORRIA
3 Paula Marcos Joko-antolatzailea Ardoi 1. nazionala  
4 María Zabalza Eskolta Ardoi 1. nazionala 
6 Alazne Vicente Joko-antolatzailea Lagunak 1. nazionala 
7 Diana Cabrera Pibota Unión Florida, Argentinako Ligakoa 
8 Maite Gil Hegalekoa Ardoi 1. nazionala 

10 Beatriz Royo Hegalekoa Picken Claret, Zaragozakoa, LF2 
12 Irantzu Etxeberria Eskolta Lagunak 1. nazionala 
13 Itziar Arregui Joko-antolatzailea Ardoi 1. nazionala 
14 Maritxu Ariz Pibota Ardoi 1. nazionala 
18 Andrea Tollar Hegaleko-pibota Lagunak 1. nazionala 
21 Cecilia Liñeira Hegaleko-pibota Ardoi 1. nazionala 
22 Olaia Díez de Ulzurrun Hegaleko-pibota Mutilbasket junior

Taldea emakumezkoen LF2 ligan

22

Entrenatzailea: Aitor Alonso
Entrenatzaile laguntzailea: Garazi Misiego 
Entrenatzaile laguntzailea: Rubén Nava
Prestatzaile fisikoa: Elena Oset
Medikua: Nerea Díez
Fisioterapeuta: Borja Franco

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Ezagutu taldea kurtsorea pertsona
bakoitzaren gainean jarrita.

E R R E P O R T A J E A Talentuaren aldeko apustua
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Nafarroako

«Taekwondoa naiz ni»

24

Izena kasualitatez ezagutu zuen kirol bati lotuta dauka,
kirol hori, borroka-arte bat, inork ez zuelako egiten 1975ean. 
Berrogei urtetik goiti aritu, lehiatu, prestatu da kirol horretan, 
eta kudeatu egin du. 1992ko Bartzelonako Olinpiar Jokoetako 
programan erakusteko kirol moduan sartu ondoren hobeki 
ezagutu zuen publiko zabalak kirola. Handik gutxira, 
Urmeneta lehiatzen hasi zen, baina master moduan. 

Maria Angeles 
Urmeneta Torres 
(Zizur, 1957)

Argazkiak: Rafa Equisoaín.

A I T Z I N D A R I A K
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Nafarroako

Berandu hasi arren, urtez urte tituluren bat lortu zuen. 
1998tik 2011ra arte beti egon da podiumean Poomsae 
modalitateko Txapelketa Nazionalean: urrezko 
hamaika domina edo zilarrezko bi. Bitan munduko 
txapelduna eta Europako txapeldunordea. Baina titulu 
horiek ez dira palmaresean dauzkan bakarrak; izan 
ere, honako hauek ere bada: taekwondoko irakasle 
nazionala, 7. dana, arbitro nazionala, Poomsae eta 
teknikako epaile kalifikatzaile nazionala eta, 2012tik, 
Nafarroako Taekwondo Federazioko presidentea. 

Ez du irudikatzen bere bizitza taekwondorik gabe. 
Egun arrunt batean, hauek egiten ditu: praktikatu goiz-
goizean; federaziora joan, mahai gainean duena egitera; 
ikasleak entrenatu arratsaldean; eta, asteburuan, 
entrenamendu gehiago edo bidaiak txapelketetara.

 «Gustatzen zait lan egitea, izerditzea, 
hobetzen jarraitzea»

Nola iritsi zen taekwondoa zure bizitzara?

Nire bizitzara 75. urtean iritsi zen, eta guztiz 
ustekabean. Nire anaia berokuntza-teknikaria eta 
iturgina zen, eta lan bat egiten ari zen Sancho El Fuerte 
gimnasioan. «Karate hegalaria» ekarri behar zutela 

entzun zuen, eta izena eman zuen. Erran zidanean, 
«zu bazoaz, ni ere bai» erantzun nion. Han azaldu, 
eta Lee Sheng Jae irakaslearekin hasi ginen.

Argazkia: Lehen Munduko Poomsae Txapelketa Korean, 2006an. Argazkia: Munduko Teknika Txapelketa. Ankara, 2008.

«Taekwondoa naiz ni»A I T Z I N D A R I A K
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Nafarroako

 Emakume anitz zeuden hasi zinenean?

Lehen eskoletan, emakume bakarra nintzen. Adinez 
nagusia izan behar zenuen, eta aurrekari penalen 
ziurtagiria aurkeztu. Orduan, borroka-arteak armatzat 
hartzen ziren; gizarteak ikuspegi hori zuen. Iritsi 
nintzenean, banekien zer zer karatea, eta borroka-
artetzat hartzen nuen, ez kiroltzat. Entrenamenduak 
gogor-gogorrak ziren, eta diziplina, militarra. Hori 
gustatzen zitzaidan, eta oraindik ere gustatzen zait: 
diziplina, lan egitea, izerdia botatzea, hobetzea.

«Lehen begi-kolpeko maitasuna izan zen»

Ez zegoen ongi ikusita emakumea tatamian?

Kideekin ez nuen arazorik. Ahalegin betean jarduten 
nuen. Txikia naiz, baina hagitz indartsua. Guztiekin 
lehiatzen nintzen, eta eskola batean inoiz ez nuen 
entzun «kontuz, neska da». Baina irakasleak bere 
korear mentalitatearekin zetorren: hagitz ekialdekoa. 
Gizona gizona zen; borroka-artea militar-militarra; 
eta ez zegoen emakumerik. Irakasleak eserita 
jartzen ninduen, eta ez zidan uzten borroka egiten. 
Haserretu egiten nintzen, baina tatamitik joaten 
zenean, kide guztiekin egiten nuen borroka. Argazkia: Urrezko domina Munduko Poomsae Txapelketan; Ankara, 2008.

«Taekwondoa naiz ni»A I T Z I N D A R I A K
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Nafarroako

Zerk kateatu zintuen kirol horretara?

Irakasleak egiten zuenak txunditzen ninduen, eta 
hankekin lan egitea gustatzen zitzaidan. Lehen 
minututik, lehen begi-kolpeko maitasuna izan zen.

Zergatik hasi zinen lehiatzen hain berandu?

Ez nuen helburu zehatzik. Gerrikoak lortuz joan nintzen, 
tituluak... Lehiatzea gustatzen zitzaidan, baina lehen 
urteetan ez zegoen emakumezko lehiaketarik Nafarroan. 
Ez zen izan 1981. urtera arte, eta titulazio guztiak 
lortuz joan nintzen. Inoiz ez nuen pentsatu irakasle 
izatea, baina eskolak ematen hasi nintzen, eta oso 
gutxi lehiatzen nintzen, ikasle anitz nituelako. Geroago 
Poomsae direlakoetan aritu nintzen, taekwondoko 
katetan, eskolen ondoren ni bakarrik entrenatzeko 
aukera ematen zidalako.  

Bakarrik entrenatzen zinen?

Autodidakta izan naiz. Neure burua entrenatzen nuen. 
Eskolekin hasi nintzenean, teknikak ikastea gustatzen 
zitzaidan. Ez nion entrenatzeari inoiz utzi, eta, horren 
ondorioz, pixkaka hobetzea lortu nuen. Egiteko arrazoia zen 
niretako beti garrantzitsua izan dela sasoian egotea eskolak 
emateko. Profesionalak gara, eta eredu izan behar dugu. Argazkia: Munduko Poomsae Txapelketan; Kairo, 2009.

«Taekwondoa naiz ni»A I T Z I N D A R I A K
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Nafarroako

Eta lehiatzen hasi zinen eredu izaten... 

Niretako, lehiatzea erronka pertsonala izan da, neure 
buruari erakusteko hobetzen jarraitzen nuela. Inoiz ez 
naiz saiatu aurkariari irabazten, neure burua gainditzen 
baizik. Dominak ondo prestatu izanaren poza ziren. 
Neure buruari esaten nion: azterketa bat gainditu dut; 
orain, ikus dezagun nola gainditu neure burua.

«Kirol bat lehiaketari esker da
agerikoa gizartean»

Besterentzen du biziera hori zure kirolak?

Eskolan, taekwondoa tresna gisa erabiltzea da nire 
filosofia. Irakaskuntzaren oinarria hau da: lan eginda, 
zeure burua hagitz ongi ezagututa, jakinda zer muga 
dituzun, eta zer dohain, zer nahi hura lortzen ahal duzu, 
zeure burua hagitz ongi ezagutu, ez zarena izaten ez 
ahalegindu.

Nire poztasun handiena da karrera amaitu duen 
ikasle bat etortzea, eta esatea taekwondoak ikasketak 
kontrolatzen eta dena aitzinera ateratzen lagundu diola. 
Ez dute munduko txapeldun izan behar.Argazkia: Podiuma Munduko Poomsae Txapelketan; Kairo, 2009.

«Taekwondoa naiz ni»A I T Z I N D A R I A K
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Nafarroako

Lehiaketa bigarren mailakoa da?

Anbizio-hutsegitea da, edo lehiari gehiegizko garrantzia 
ematea. Eskola batean hogei badaude, erraza da 
hemeretzik lehiatu nahi ez izatea. Oso jende gutxik 
ateratzen du onura horretatik, eta anitzez gehiago 
ateratzen du onura balioetatik, ikasitakotik. Baina egia 
da kirol bat lehiaketari esker dela agerikoa gizartean.

Eta agerikotasunaz ari baikara... nola ikusten
dituzu emakumeak zure kirolean?

Egun taekwondoan ia erdiak garela uste dut. Gure 
lekua dugu. Ez dago diskriminaziorik; atzean geratu 
zen. Nire ingurukoari dagokionez, ez dago.

Taekwondoaren kudeaketan ere aritu zara,
eta ia hasi zenetik.

Hasi nintzenean, ez zegoen taekwondo-federaziorik, 
judoaren barruan geunden, diziplina elkartu gisa. 
1985ean, taekwondo-ordezkaria izan nintzen 
Nafarroako Judo Federazioan. Hurrengo urtean 
(1986), Nafarroako Taekwondo Federazioa eratu zen, 
eta, ordezkari moduan, hauteskundeak, zentsuak... 
antolatu nituen. Lan handia izan zen; amaieran, 
hagitz nekatuta nengoen, gogaituta... eta ez nintzen 
aurkeztu lehen hauteskundeetan. Estreinako une 
horretan ez nintzen egon federazioan, baina beti 
izan dut nolabaiteko harremana, haurren Poomsae-
entrenatzaile gisa, edo beste karguren batean.

Noiz erabaki zenuen Nafarroako federazioko 
presidente-kargura aurkeztea?

2012an aurkeztu nintzen. Lehenago errana zidaten 
aurkezteko, baino ez nuen nahi izan, oraindik 
lehiatzen ari nintzelako. Gero, lesioek (bi disko-
hernia) lehia uztera behartu ninduten, eta unea zela 
erabaki nuen... eta gaur egun arte. Entrenatzen 
jarraitu nuen herniak gainditzeko. Orain sendatuta 
nago, ondorenak ditut (ziatika bat, adibidez), baina 
ez dut baztertzen berriz lehiatzea master moduan.

Argazkia: Espainiako Olinpiar Batzordearen intsignia jasotzen 2007an, 
Alejandro Blanco-ren eskutik.

Argazkia: Europako Poomsae Txapelketa, Genoa.

«Taekwondoa naiz ni»A I T Z I N D A R I A K
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Beti egon zara federazio-kudeaketari lotuta. Zure 
ustez, zergatik dago hain emakume gutxi kirol-
federazioetan?

Beti galdetu diot neure buruari. Ez da ez gaudelako 
prestatuta. Nire irudipena da erantzukizuna hartu 
nahi ez izateagatik gertatzen dela. Federaziokoa 
esker txarreko lana da, «trantze» txar anitz pasatu 
behar dituzu hutsaren truke. Ez dago ordainik, eta 
denbora asko eskatzen du. Mintzatu naizen emakume 
gutxiekin ikusi dut ez dutela bizitza korapilatu nahi; 
izan ere, denborak kudeatze hutsa ere zail samarra 
da. Erosteko ahalmena galdu behar duzu ardura 
zureganatzeko, bidaia asko, joan-etorri asko egin 
behar dituzu, alde batera utzi zure arlo pertsonala, 
gainerakoei kasu egiteko. Hori nigan ikusten dut, 
eskolak alde batera utzi behar izaten baititut bileretara, 
ekitaldietara... joateko, eta horrek, ekonomikoki, 
eragina dauka, beste pertsona batek eman behar 
dituelako ordu horiek... Ez daukazu asteburu 
librerik... Egun, arratsalde bat libre izatea irrikatzen 
dut. Buruaren aldetik, dedikazio esklusiboa da.

Gogorragoa da bulegoa lehiaketa baino?

Bai; desberdina da, baina bai. Alde handiena hau da: 
lehiatzeko prestatzen nintzenean, nire esku zegoen.Argazkia: Munduko Teknika Txapelketa; Ankara, 2008. Maria Angeles Urmeneta (bigarren ilara goitik, eskuinean).

«Taekwondoa naiz ni»A I T Z I N D A R I A K
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Hartzen nuen erabakiak niri soilik eragiten zidan. Orain, 
erabakitzen dudanak jende anitzengan du eragina. 
Lehiatzean huts egiten badut, ni naiz kaltetua. Bulegoan, 
nire hutsegiteak pertsona anitzi egin diezaioke kalte.

«Argi dut ateak ireki dizkiedala beste 
emakume batzuei»

Aitzindaria tatamian eta bulegoetan.
Konturatzen zara horretaz?

Argi dut ateak ireki dizkiedala beste emakume 
batzuei. Nafarroan, ni izan nintzen maila nazionaleko 
lehen arbitroa. Bai eta lehen lehiatzailea ere. 
Jarduneko lehen presidentea izatea egokitu zitzaidan, 
hauteskundeetarako deia egiten zen bitartean, baina 
lehen presidente ofiziala Toya Jiménez izan zen, nire 
ikasle ohi bat. 

Zein izan da zure karrerako une onena?

Irakasle gisa, edozein egun, oraindik ere; hagitz pozgarria 
da eskolak ematea. Lehiaketetan, ahaztezina da lehen 
mundu-txapelketa irabazi nuenekoa, 2008an. Espainiako 
txapelketa anitz, Europako dominak... nituen, baina 
podiumean egon nahi nuen mundu-txapelketa batean. 

Korearra zen nire mailako nagusia, eta helburua lortezina 
zen; inork ez zuen ezer ematen nire alde. Bakarrik 
prestatu nintzen, bakarrik egin nuen negar anitzetan, asko 
eskatu diodalako neure buruari eta, pertseberantziari 
esker irabazi duzula ikusita, hagitz une garrantzitsua izan 
zen. Korearra ez zen munduko lehen txapelduna nintzen, 
baina Espainian batere nabarmendu gabe geratu zen.

«Dakiguna bertzeen zerbitzura jartzea
da gure betebeharra»

Kudeaketan, une txiki guztiak dira niretako onenak. 
Dominaren bat iristen denetik zure federatuendako 
zerbitzu berriren bat lortzen duzun arte. Nire ustez, kirol 
batek hainbertze gauza eman dizkizunean, dakiguna 
bertzeen zerbitzura jartzera behartuta gaude.

Irakaslea, kirolaria, kudeatzailea. Horietatik 
guztietatik, zein aukeratuko zenuke?

Kirolari- eta entrenatzaile-alderdia aukeratuko nuke, 
gehien eragin didana delako; horrek markatu nau, 
horren ondorioz naiz koherentea, burua aktiboa izan 
dezan lortzen du, eta hori naiz ni. Ez da praktikatzen 
eta atzentzen dudan zerbait; ni taekwondoa naiz. Ez dut 
irudikatzen bizitza taekwondorik gabe. ■

«Taekwondoa naiz ni»A I T Z I N D A R I A K

Argazkia: Urmeneta lehiatzeko prest  Ankaran, 2008ko Munduko Txapelketan.
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Maria Ángeles 
Urmeneta
(Zizur, 1957)

■  14 domina Espainiako Poomsae eta Teknikako Master 
Txapelketatan (12 urrezkoak eta 2 zilarrezkoak).

■  4 domina Europako Poomsae Txapelketan; Masterra:
■ Zilarrezkoa 2009an.

■  Brontzezkoa 2001, 2003 eta 2011n.

■  2 domina Munduko Poomsae Txapelketan; Masterra:
■  Urrezkoa 2008an (Munduko Txapelketako emakumezko 

kirolari onena).

■  Urrezkoa 2009an.

■  Poomsae modalitateko kirolari nazional onena 2008an eta 2009an.

■ Taekwondo-arbitro nazionala 1986tik.
■ Taekwondo-irakasle nazionala 1999tik.
■ Poomsae eta teknikako epaile kalifikatzaile nazionala 2002tik.
■ 7. dana 2016tik.
■   Espainiako Taekwondo Federazioko Batzorde Teknikoko kidea.
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Kirolari eta emakumeari buruzko I. biltzarra
Joan den azaroaren 20an antolatu zen, Nafarroa 
Arenan, Kirolari eta Emakumeari buruzko I. Biltzarra, 
estatuko zein tokiko hizlari garrantzitsuenen 
partaidetzarekin. Biltzarraren xedea zen, batetik, 
emakumeek kirolaren munduan bizi duten errealitatea 
ezagutzea, eta, bestetik, berdintasunaren aldeko tresna 
gehiago eskuragarri jartzea; hala, bada, jardunean 
ari diren zein erretiroa hartu duten kirolariek ez 
ezik, zenbait arlotako adituek ere parte hartu zuten 
Biltzarrean, hala nola, komunikazio, marketin eta kirol 
babesaren mundukoek, eta osasuneko profesionalek.

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak 
eta Cadena Ser irrati-kateak antolatutako ekitaldian 
argi gelditu zen emakume kirolarien ikusgarritasuna 
lehentasuna dela, bai horien egoera hobetzeko, bai 
neskatila gehiago kirolaren praktikara erakartzeko 

erreferenteak sortzeko. Jardunaldia Kultura, 
Kirol eta Gazteriako kontseilari Ana Herrerak 
ireki zuen, Nafarroako Cadena Ser irrati-kateko 
zuzendari Javier Hoyos Garcíarekin batera.

Lehen hitzaldia Cristina Gallo kazetariak eman zuen, 
«Emakumeak kirol informazioan» gaiaren inguruan; 
ondoren, marketinari eta kirol babesari buruzko mahai-
inguruaren txanda iritsi zen, Cristina Torrens Valero, 
Nafarroako tenislaririk onenaren partaidetzarekin. Azken 
horrek azaldu zuen prestakuntza gabezia dela oztopo 
nagusienetako bat babesak bilatzeko unean: «Emakume 
kirolariek ikusgarri egon behar dute hedabideetan 
babesak irits daitezen». Alfredo Bustillo Martínezek, 
CaixaBankeko Babes, Marka eta Irudien arloetako 
zuzendariak, azaldu zuen bere enpresak apustu 
indartsua egin duela emakumeen kirolaren alde, futbol 
eta saskibaloi selekzioen babesle bilakatu baita; izan ere, 
azpimarratu zuen «publizitatean egiten den inbertsioa eta 
gastua berdinak direla gizonentzat zein emakumeentzat» 
eta «emakumezkoen babesle izatea errentagarria» dela.

Lacturaleko presidente Juan Manuel Garro Redínek 
adierazi zuen babesleak gizartearekin lankidetzan 
diharduten enpresatzat hartu behar direla, eta honako 

hau erantsi zuen: «gauza asko galtzen ari gara 
emakumeen kirolaren alde gehiago ez egiteagatik».

Jarraian, Biltzarreko momenturik berezienetako bat 
iritsi zen, Teresa Perales Fernándezek hitza hartu 
zuenean. Paralinpikoen kategorian sari gehien jaso 
dituen dominadun espainiarra da bera, 26 domina 
biltzen baititu bere historialean, eta bertaratuak hunkitu 
zituen bere hastapenei buruz hitz egin zuenean: 
inolako baliabiderik gabe, erreformatorio batean (goi-
errendimenduko zentrorik ezean) eta dibertsitate 
funtzionala izateagatik diskriminazio bikoitza jasan 
beharrean. Kirolari honen ibilbide luze eta arrakastatsuan, 
emakumeen kirolaren munduak egindako bilakaera 

Monica Guajardo, Ana Herrera Isasi kontseilaria eta
Javier Hoyos Biltzarraren irekieran.

Teresa Perales joko olinpikoetako dominaduna bere hitzaldian.

B  E  R  R  I  A  K
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ikusten ahal izan du, eta aurrerapen handia izan 
dela aitortu zuen, nahiz eta erantsi zuen hedabideen 
tratamendua arlo ekonomikoarekin lotuta dagoela, eta 
berak ez duela inoiz «profesional gisara dirurik jaso».

Kirolari zaragozarrak mahai-inguru batean ere parte 
hartu zuen, kirolarien ikusgarritasuna mintzagai harturik. 
Peralesekin batera, egungo txirrindulari onenetako bat 
izan zen, Sheyla Gutiérrez Ruíz. Azken horrek aitortu 
zuen bere burua zortekotzat duela, bera iritsi den unean 
emakumeen tokia hobetzen ari delako txirrindularitzan 
eta, horri esker, presentzia handiagoa dutelako 
komunikabideetan.  Txirrindulari errioxarrak eskatu zuen 

teknikariek eta kiroleko osasun langileek prestakuntza 
hobea izan beharko luketela goi-errendimenduko 
kirolariak diren emakumeen beharrizan fisiko bereziei 
buruz, bere ustez «ez baitute eskarmentu nahikoa». 

Marta Mendía Valencia gorako jauzilari nafarrak azaldu 
zuen bere kirolean baldintza berdintasunez jokatu izan 
dela beti, baina aipatu zuen federazioen munduan eta kirol 
kudeaketan emakumeen presentzia askoz urriagoa dela.

Belar-hockeyko txapeldun olinpiko Teresa Motos 
Izetak gogorarazi zuen bere garaian (Bartzelona’92) 
oso zaila zela komunikabideetan agertzea, eta 

aldeak xehetasunetan nabaritzen zirela, hala 
nola materialean, entrenatzeko orduan edo 
partiduaren orduan, emakumeentzat okerragoak 
izaten baitziren. «Orain orekatzen saiatzen dira. 
Aldatzen joan da, baina oraindik bidea dugu aurretik. 
Erreferenteak ezagutzera eman behar dira».

Goizeko saioa Leire Olaberria Dorronsororen 
hitzaldiarekin hasi zen. Pistako txirrindularitzako 
dominadun olinpikoak azaldu zuen amatasunak 
selekzioarekin egindako ibilbidea bukatzea ekarri 
diola, ezin izan baititu kirol eta familia bizitzak 
uztartu. Olaberriak aitortu zuen «pozik dagoela 
horri buruz hitz egiteaz. Gertatzen diren istorioak 
kontatzea izan behar da bidea, guk kirolaren barruan 
ikusi duguna besteei ikusaraztea, alegia». 

Jarraian, osasuneko profesionalen mahai inguruan, 
goi errendimenduko kirolariek haurdunaldian egin 
beharreko ariketa fisikoari buruz eztabaidatu ziren, bai 
eta erditu ondorengo lanaz ere. Nafarroako Kirolaren 
Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroko zuzendari 
Esteban Gorostiaga Ayestaránek azaldu zuen 1985era 
arte haurdunek debekatuta zutela kirola egitea; urte 
hartatik aurrera, ordea, haurdunaldian ariketa fisikoa 
egiteak zituen onuren berri izan zen, eta baieztatu zuen 
«haurdunaldia aukera on bat izan daitekeela atletentzat, 

Kirolari eta emakumeari buruzko I. biltzarra

Kirolari nafarren mahaia. Ezkerretik eskuinera, Haizea Zamora, Andrea Tollar, Maitane Melero, Mayte Oroz eta Mónica Guajardo, moderatzailea.

B  E  R  R  I  A  K



35

EMAKUMEEN KIROLAK BALIO

Nafarroako

medikuntzaren ikuspuntutik». Lidón Soriano Segarrak, 
Jarduera Fisikoan eta Kirolean doktorea eta erditzearen 
ondoren lehengoratzean aditua denak, haurdunaldiaren 
ondorio fisikoak deskribatu zituen, eta adierazi zuen 
pelbis-zorua behar bezala lehengoratzeko beharrezkoa 
dela horretarako ariketa bereziak eta zuzenduak 
egitea; adibide gisara, goi-mailako kirolariekin izandako 
esperientziak azaldu zituen. «Haurdunaldiaren aurretik 
eta ondoren aktiboa izan den emakume bat eta inoiz ezer 
egin ez duen emakume bat ez dira berdin lehengoratuko». 
Grupo Sannas elkartearen sortzaile Irene Puyada 
Berraondo, berriz, ganbera hiperbarikoaz mintzatu 
zen, kirol lesioak azkarrago osatzeko tresna gisara.

Une honetan Nafarroako atleta onenetakoa den 
Maitane Melero Lacasiak, «Jomugak erdietsiz» 
izeneko hitzaldian, bere atleta bizitzaren historia 
aurkeztu zuen. Bere kasuan, ama izan ondoren lortu 
ditu emaitzarik onenak, ingeniari gisara lan egiten duen 
bitartean, gainera, denbora ongi antolatzeari esker. 
Atleta Nafarra kirolari gazteenei zuzendu zitzaien 
eta eskatu zien «kirolaz gozatzeko, eta ahaleginari 
emaitzei baino garrantzi handiagoa emateko».

Jardunaldia ixteko, mahai-ingurua egin zuten goi-
mailako hainbat kirolari nafarrek: Melerok berak, 
Athletic Clubeko nazioarteko futbolari Mayte Oroz 

Aretak, pelotari eta padel entrenatzaile Haizea 
Zamora Garaicoetxeak eta Osés Construcción Ardo 
saskibaloi taldeko jokalari Andrea Tollar Lópezek. 
Nafarroako kirolaren orainari eta etorkizunari buruz hitz 
egin zuten, baita zenbait arazo aipatu ere, esaterako, 
kirola behar baino lehen uztea, ikasketek lehiaketaren 
gainean duten pisua, eta ikusgarritasun urria dela 
medio babesleak aurkitzeko dituzten zailtasunak. 
«Sakrifizioa berdina da, baina saria txikiagoa», adierazi 

zuen Zamorak eztabaida ixteko, emakume kirolarien 
errealitatea hitz horiekin laburbilduz; era berean, 
gisa hartako biltzarren alde egin zuen, emakume 
kirolariak ezagutzera emateko, komunikabideetan 
agertzeko eta, horrela, hazten ahal izateko. ■

  Ruben Goñi  NKGIko Zuzendari Kudeatzaileak eta ekitaldiaren babesleek esker ona ematen  emakume kirolari nafarrrei.

Kirolari eta emakumeari buruzko I. biltzarraB  E  R  R  I  A  K
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Eskubaloiaren gailurrerantz

Miguel Indurain Fundazioaren «Kirolaren 
gailurrerantz» izeneko proiektuaren barruan, 
Nafarroako Eskubaloi Federazioak eta Beti-Onak 
Kirol Taldeak hitzarmena sinatu dute, gainerako klub 
nafarrak sartzera irekita dagoena. 

Aurrerantzean Gurpea Beti-Onak izeneko taldea izanen 
da Zilarrezko Ohorezko Mailako erreferentea, enpresa 
hori proiektuari atxiki baitzaio datozen bi urteetarako; 
horrela, kirolari nafarren ehuneko altu batekin estatuko 
kategoria nagusietan lehiatzeko aukera izanen du.

Proiektuak saskibaloian dagoeneko abian den bideari 
jarraitzen dio, eta eskubaloia egituratzeko xedea du, 
Nafarroako neskatila eta neska gazteak gai izan daitezen 
beren kirol ibilbideak beren komunitatean garatzeko.

Emakumeak eta kirola: Genero 
desberdintasunak irauliz 

Iruña, gimnasia
erritmikoaren hiriburua

NUPeko Udako Ikastaroen programaren barruan 
antolatu zen, Zizurren, «Emakumeak eta Kirola: 
genero desberdintasunak irauliz» ikastaroa. 

Patricia Amigot eta Lidón Soriano doktoreen 
zuzendaritzapean, ikastaroak kirolaren eta emakumeen 
arteko erlazioa jorratu zuen, soziologiaren, 
komunikabideen eta osasunaren ikuspuntutik.

Kirolarien lekukotasunak entzuten ahal izan ziren, hala 
nola Leire Olaberría eta Izaskun Oses dominadun 
olinpikoenak, bai eta Erkuden Almagro, Nuria 
Rodríguez, Maitane Melero, Irene Polo eta Beatriz 
Manchón goi-mailako kirolarienak ere. Besteak beste, 
desberdintasunen aurkako borroka, baliabideak, 
parte-hartzea, haurdunaldia eta familia eta kirola 
bateragarri egitea izan ziren aipatutako gai nagusiak.

Nafarroa Arenak hartu zuen Espainiako Taldekako 
Gimnasia Erritmikoko Txapelketa. Guztira, 104 
klubek (zeinetatik 5 nafarrak) eta 1.096 kirolarik 
hartu zuten parte. Valentziako Komunitateak izan 
zituen ordezkari gehien, 158 gimnasta, zehazki.

Eguesibarko Alaia Klubeko gimnastak izan ziren 
Nafarroako ordezkari onenak Lehen mailan, 9. postua 
lortu baitzuten kategoria orokorrean eta 5.a aparatuen 
finalean; gainera, junior taldeak urrea lortu zuten.

Lagunak, Larraona, Antsoain eta Anaitasuna klubek ere 
parte hartu zuten.

Kirol ekitaldi hura izan zen Nafarroa Arenan ospatutako 
lehen kirol ekitaldi nazional handia, arrakasta handiz, 
gainera, Nafarroako Gimnasia Federazioko eta Asvonako 
150 boluntarioen lanari esker. 

B  E  R  R  I  A  K

http://www.fundacionmiguelindurain.com/files/fnindurain/Doc_Fotos_Noticias_2018/Balonmano/Convenio%20Balonmano%20FMIF.pdf
http://www.cursosveranoupna.com/curso/mujeres-y-deporte-subvirtiendo-desigualdades-de-genero/
https://youtu.be/ZZiC3cNcFcI
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