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Erabateko piraguista 

Amaia Osabak hogeita hamar urte daramatza 
piragua baten gainean. Piraguista gisa hasi 
zen, eta gero entrenatzaile segitu zuen, 
lehiatzeari utzi gabe; zirkulua itxi zuen Iruñeko 
Piraguismoaren Kluba sortuz, klub horretako 
lehendakaria izanik 2004az geroztik. 
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Amaia 
Osaba Olaberri  
(Iruñea, 1975)

Amaia Osabak eman ditu irudiak.
RFEPk utzitako irudia.
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Ongi moldatzen da ontzi guztietan. Ia ur lasaietako 
modalitate guztietan lehiatu da, bai nazio mailan bai 
nazioarteko lehiaketa nagusietan. Hemezortzi aldiz parte 
hartu du Munduko Txapelketetan; datu horrek aski garbi 
erakusten du zer ordezkatzen duen emakume honek 
Espainiako piraguismoan. Gainera, Munduko bi domina 
irabazi ditu maratoi modalitatean (bata brontzezkoa eta 
bestea zilarrezkoa) eta Sella Ibaiko Jaitsiera famatuan 
garaipenak izan ditu. Arraunean ibaiaren azken tartera 
iritsi da, itsasora, non erronka berria aurkitu duen itsas 
kayakarekin; eta modalitate horretan, hain zuzen ere, 
jada Europako bi domina irabazi ditu azken urteotan. 

«Domina lortzea xehetasunetan dago»

Lehiaketa bere eguneroko errutinaren barnean 
dago, kirolari gisa eta entrenatzaile-zuzendari gisa. 
Urteen joanean ez da murriztu bere maila goreneko 
errendimendua, eta lortu du podium kontinentalari 
eta mundukoari eustea. «Ez dut aldatu nire 
entrenamendurako errutina, lan horretan ematen dudan 
denborari dagokionez. Dena den, orain kontu handiagoz 
ibiltzen naiz gehiago kostatzen zaidalako indarrak 
berritzea, baina emaitzak onak dira. Iaz Eva Barriosekin 
batera K2 Maratoian lortutako domina eta banakako 
itsas kayakean lortutakoa bultzada izugarria izan dira.

Erabateko piraguista

Argazkia: Eva Barrios eta Amaia Osaba Sella Ibaiko jaitsieran.

Klubean hiru entrenamendu-talde ditugu, adinaren 
eta mailaren arabera banatuak, oso emaitza onak 
lortu dituztenak: Ibaietako Ligako eta Maratoiko 
txapeldunordeak azken denboraldian eta Iberdrola 
Ligako txapeldunordeak. Klubeko zurrunbiloan 
murgilduta nago: entrenamenduak, bidaiak, lehiaketak... 
eta horrek guztiak ekartzen dit ilusioz beterik egotea. 
Egun batean neska batzuekin entrenatzen naiz, beste 
batean beste neska batzuekin... Txikienak nirekin 

etortzen dira beren maila igotzeko... Aldaera eta 
egiteko asko daude; horiei esker ez naiz aspertzen 
eta motibazioari eusten diot. Motibatuta egiten den 
entrenamendu ordu bakoitzak askoz gehiago balio 
du eta, gainera, asko gustatzen zait lehiatzea». 

Denboraldi bakoitzean erakusten du bere 
izaera lehiakorra; pilatutako urteek eta lehiaketek 
ez dute eraginik.

E L K A R R I Z K E T A
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Argazkia: Barrios eta Osaba eramate bat (porteo bat) egiten 2018ko Munduko Txapelketan. 
Egilea: RFEPk utzitako argazkia.

Urtero ibaira bueltatzen da bere piraguarekin duen onena 
emateko eta onenekin borrokatzen segitzeko gogoz. 
Horren froga dira bere palmaresean dauden azken 
dominak: Munduko zilarrezko domina bat eta Europako 
brontzezko domina bat, 2018. urtearen bukaeran lortuak. 
«Urteak eman ditut maila onean, baina ikusten nuen 
zertxobait gehiago falta zitzaidala. Mundial askotan parte 
hartu dut jada, eta ez dit aparteko ilusiorik egiten, baldin 
eta ez badut zerbait lortzeko aukerarik. Maratoian, Eva 
Barriosen ontzi berean egonda, helburu argia genuen, 
bera munduko lehendabizikoen artean baitago. Oso 
ongi egokitu zen, bai ontzi barruan bai kanpoan, gutako 
bakoitzak K1ekiko eta beste estropada batzuekiko 
ditugun interesak eta konpromisoak errespetatuz. Biok 
maila ona izanik, domina lortzea xehetasunetan dago. 
Badira bost edo sei ontzi irabazten ahal dutenak, eta 
detaile txiki batzuek ematen dute garaipena. Eva oso 
ona da, eta nik eskarmentu handia daukat. Estropadan 
lasai ibiltzea, elkarri egokitzen jakitea... faktore pilo 
bat izan ziren podiumera eraman gintuztenak».

«Motibatuta egiten den entrenamenduak 
askoz gehiago balio du»

Osabak aipatzen dituen xehetasunak (plangintza, 
aholkularitza teknikoa, jarraipen medikoa...) lehiaketa 
baino askoz lehenago hasten dira. Piraguatik kanpo 
ere irabazten da domina.

Erabateko piraguistaE L K A R R I Z K E T A
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«Denboraldiak oso luzeak dira; hori dela eta hautatu 
behar da zein lehiaketatara joan, gainkargak ez izateko. 
Halaber, adina kontuan hartu behar da. Urteekin ezin 
da nahi adina lehiaketatan parte hartu. Entrenatzaile 
gisa egiten dudan plangintzaz gain, Nafarroako 
Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako 
Zentroaren jarraipena daukat. Javier Ibáñez doktoreak 
jarraipena egiten digu; testa egiten dugu uretako 
entrenamenduaren nahiz gimnasioko entrenamenduaren 
gainean. Entrenamendu erritmo batzuk landu behar 
dira lehiaketara egoki iristeko. Lehiaketaren aurreko 
egunetan lasai egon behar da, entrenatzera atera eta 
zirkuituko sentsazioak aurkitu. Baita motibazio handia 
izan ere. Gogoz hasi eta ez pentsatu “asko eta asko 
saiatu naiz eta buka dadila nahi dut”. Ez! Iritsi eta esan 
behar dut “primeran nago. uste dut oso ongi egiten ahal 
dugula”. Halaber, garrantzitsua da lehiakideak aztertzea, 
jakitea nola egiten ahal diegun aurrera». 

«Ez dut aldatu nire 
entrenamendurako errutina»

Amaia Osaba maratoian espezializatu da; distantzia 
luzeko modalitate bat da, 26 kilometro baino gehiagoko 
ibilbidea duena, non parte-hartzaileek eramate bat 
(porteo bat) egin behar duten zirkuituko bira bakoitzean.
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Argazkia: Osaba Europako Itsas Kayak Txapelketan, 2018an.

Erabateko piraguistaE L K A R R I Z K E T A
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eta saiatzen gara egun horiek lehiaketaren aurrekoak 
izan daitezela. Gutxi izan ziren arren, lehen egunetik 
beretik ikusi genuen ongi funtzionatzen genuela 
elkarrekin eta horrek lasaitu ninduen. Bidaiak kontuan 
hartu behar dira, nekea pilatzen delako; beraz ahalik eta 
modu emankorrenean egin behar da.

Aurretiko lehiaketa bat egin genuen eta ongi joan 
zitzaigun. Hortik aurrera, Europakoa, Mundiala...»

Argazkia: 2018ko Munduko Maratoi Txapelketako K2 Podiuma. Barrios 
eta Osaba (zilarrezko domina), Fernández-Álvarez bikotearekin batera 

(brontzezko domina), eta txapeldun hungariarrak haien oinetan
Egilea: RFEPk utzita.

Horrek esan nahi du markatutako tokian piraguatik jaitsi 
behar dela eta, piragua eramanez, korrika egin 100 
eta 300 metro bitarteko distantzian ontziralekurantz; 
han karrera segitu behar da uretan. Une kritikoa da 
modalitate horretan: «puntu estrategikoa da, non teknika 
funtsezkoa den, taldeak desegiten diren tokia delako eta 
diferentziak sortzen ahal direlako. Evak (Barrios) oso 
ongi egiten du fase hori, baina nik hobetu behar nuen. Iaz 
asko landu behar izan nituen karrera, jaitsieraren teknika, 
berriro piraguara igotzearena. Hobetzea funtsezkoa zen 
lehiaketan domina lortzeko aukera izatearren». 

Eta binaka jasotzen genituen dominak. 2018an, 
munduko txapeldunordeak izan ziren Vila de Pradon 
(Portugal); soilik Hungariako bikoteak egin zien aurrera 
eta irabazi zioten Espainiako beste bikote gazte 
bati, Tania Álvarez eta Tania Fernández galiziarrek 
osatutakoari (24 urte eta 27 urte, hurrenez hurren). Eta 
Kroazian egin zen Europako Txapelketan brontzezko 
domina lortu zuten. Arrakasta horiek elkarrengandik 
oso urrun entrenatzen den bikote baten lan bereziaren 
ondorio dira, bata Zamoran eta bestea Iruñean 
entrenatzen baitira. 

«Ez gara askotan elkarrekin entrenatu baina egin 
ditugun entrenamenduak oso onak izan dira. Urtean 
zenbait egun markatzen ditugu elkarrekin entrenatzeko 

Ez ziren haien lehendabiziko dominak. Duela hamarkada 
bat baino gehiago Amaia Osaba Naiara Gomézekin batera 
Bergengo podiumera igo zen brontzezko domina jasotzera 
2004ko Munduko Maratoi Txapelketan, 33 kilometroren 
gaineko K2n, eta txapeldunengandik segundo gutxira 
gelditu ziren. Urte bat lehenago (2003) podiumera hurbildu 
zen Valladoliden; izan ere, banaka egin zuen 36 km-ren 
gaineko maratoian, K1en, munduko laugarren postuan 
gelditu zen soilik 4 segundoko diferentziagatik. Europa 
mailan ere podiumera igotzea lortu zuen. 3 segundogatik 
ez zuten urrezko domina lortu, arraunean 28,8 kilometro 
eman ondoren, K2n. Osabak, Gómezekin batera, 
zilarrezko domina lortu zuen Tyn Nad Vltavoun (Txekiar 
Errepublika) izandako Europako Txapelketan. 

«Asko gustatzen zait lehiatzea»

«Binaka lehiatzea da... buf!», emozioz dio. «Ez zait 
inporta banaka lehiatzea. Modalitate guztiak praktikatu 
ditut: K1, K2... orain itsas kayaka. Lehiaketa guztietan 
parte hartzen dut, baina binaka aritzean, garrantzitsuena 
da eroso sentitzea, eta benetako gozamena da. Ongi 
doan K2a izugarri polita da». 

K2 horrekin batera erronka pertsonal berri bat egiten 
du, itsas kayaka. Modalitate hori berarentzat ohikoa ez 

Erabateko piraguistaE L K A R R I Z K E T A
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den eremu batean egiten da, ozeanoan. Nafar batentzat 
ez da erraza modalitate horretan entrenatzea. Itsas 
kayakera igotzeak berekin dakar noiznahi kostaldera 
joatea: jaiegunetan, Aste Santuan, udan, Eguberrietan... 
«Hasi nintzen piraguismoak eskaintzen dituen aukera 
guztiak esperimentatu nahi nituelako eta, ondoren, 
erronka iritsi zen. Hasieran piragua zabalagoa erabiltzen 
nuen ohitzeko. Parte hartu nuen lehen arraunketan gaizki 
pasatu nuen, olatu asko baitzegoen. Zailtasunez ohartzea, 
itsasoan moldatzen ikastea... hori guztia izan zen 
harrapatu ninduena. Bestelako ontzia zen, baita bestelako 
teknika ere; eta sorrarazi zidan motibazioa oso ongi etorri 
zitzaidan maratoirako. Aldarazi ninduen eta aukera eman 
zidan ibaian motibazio handiagoarekin entrenatzeko. 
Itsasora joaten nintzen bakoitzean probak egiten nituen: 
olatu gehiago, haize zakarragoa, piragua estuagoa... 
pixkanaka-pixkanaka aurrera egiten nindoan… 2016an 
Cagliariko Europako Txapelketara iritsi arte; han bigarrena 
izan nintzen eta iaz (2018) brontzezko domina lortu 
nuen Villajoyosan izan zen Europako Txapelketan».

Piraguismoarekin grina handia izanda, Iruñean 
piraguismoaren klub propioa sortu zuen «jende 
gehiagorendako sarbidea duen kluba da, nik 
piraguismoari buruz nuen ikuspegiarekin. Oinarriari 
sustapen handia eman nahi nion. Adin txikiko asko 
aritzea zen helburu eta haiekin talde bat sortu eta 

seniorren kategoriara arte osatu, txapelketetara joan 
ahal izateko. Halaber, aisialdian piraguismoa egin nahi 
duten pertsonei irtenbidea eman nahi nien. Eskaintza 
guztiei estaldura eman behar diegu: eskola, lehiaketa 
eta josteta. Azken finean horiek guztiek elkar elikatzen 
dute. Proba egiteko hasten dira, eta ondoren haiek dira 
gehiago eskatu eta maizago entrenatu nahi dutenak».

Gainera, Osaba klubeko entrenatzailea da. «Lanaldi 
osoan aritzen naiz, entrenatzailea eta lehendakaria 
naiz. Zenbait gauzaz arduratzen naiz: kudeaketa, 

antolaketa, administrazioarekin tramiteak egitea, 
prentsa-oharrak, entrenamenduen plangintza eta 
uretako entrenamenduak. Hori guztia egin dezaket 
orain hura baita nire lanbidea, bestela ezin izanen 
nintzateke entrenamenduarekin batera aritu». 

Urte osoan badago egitekorik, euria edo elurra egin 
arren edo ibaia egoera txarrean egon arren... Beti 
egoten da alternatiba; egunero egiten da zerbait. 
Uretan igarotako minutu guztiei ateratzen die 
etekina, baita entrenamenduko saio guztiei ere.

Argazkia: Osaba Iruñeko Piraguismoaren Klubeko kide batzuekin.

Erabateko piraguistaE L K A R R I Z K E T A
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Argazkia: Osaba piraguista batzuekin ontziak kargatzen.

Entrenatzaile lana egin bitartean, arraun egiten du 
bere ikasleekin, hazten eta trebatzen joan daitezen. 
«Astelehena da atsedenaldirako egun bakarra. 
Asteartetik igandera arte, arratsaldeak uretan, 
entrenamenduetan, pasatzen ditut; goizez, berriz, 
paperez arduratzen naiz, txostenen plangintzaz. 
Bada ordenagailuko lan handia. Horri gehitzen 
zaizkio bidaiak eta lehiaketak eta horrek dakarren 
logistika guztia. Aurreko egunean ontzi guztiek 
gurdian egon behar dute, eta dena berrikusi behar 
da antolatuta egon dadin: zorroak, hegalak... 
Furgonetarekin joan, gauzak deskargatu, zorrotik 
atera, uretara sartu eta ondoren dena bildu berriro».

«Garrantzitsua da erreferente 
femeninoak egon daitezen»

Jarduera etengabea dauka, uretan nahiz uretatik kanpo, 
kirolaren arloan emakumezkoak ikusarazten, ez baitago 
emakume asko erabakiak hartzeko postuetan. «Gehienak 
gizonezkoak dira eta oso garrantzitsua da erreferente 
femeninoak egotea, bai piraguismoan bai gainerako 
kiroletan. Eremu guztietan ditugu erreferente maskulinoak. 
Oso garrantzitsua da erreferente femeninoak egon 
daitezen; bestela emakumezkoek uste dute ezin 
dutela kirol hori egin. Badirudi barneratzen dugula hori 

ez dela egokia guretzat eta egokia dela konturatzen 
garenerako agian unea iragan egin da. Hazten zaren 
giroan emakumezkoa bada lehendakaria, entrenatzailea, 

arbitroa..., hori normalizatu egiten dugu.Oinarrizko 
kontua da, horrela aldatzen baita entrenamenduetan, 
klubeko partaidetzan eta abarretan aritzeko modua. 

Erabateko piraguistaE L K A R R I Z K E T A
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Klub osoak laguntzen du, baina zeregin batean parte 
hartzerakoan, aurretik ez badugu emakumezkorik ikusi 
hori egiten guk uste dugu ezin dugula, eta ez dugu modu 
berean parte hartzen, ez dugu geure burua eskaintzen 
zeinahi lanetan ez baitugu tresna horiek. Txikitatik 
erreferente batzuk dituzunean, jarrera aldatzen da».
 
Osabak hiru arlo jorratzen dituenez (kirolaria, 
entrenatzailea eta zuzendaria), bere kirolaren ikuspegi 
osoa dauka, eta horri esker badaki zein desorekari 
egin behar dioten aurre emakumezkoek. «Kirolaren 
barnean ez dut desberdinkeriarik ikusi, baina kiroletik 
kanpo badago. Iaz, prentsa-oharrak ikusita, mezuak 
bidali behar izan nizkien komunikabideei kategoria 
femeninoaren garaipena isla zezaten eskatuz, 
garaipen maskulinoaren berri baino ez baitzuten 
ematen. Nafarroan asko aldatu da egoera eta jada 
ikusarazten da emakumezkoen presentzia. Ekonomiari 
dagokionez, piraguismoaren arloan lehiaketa gutxitan 
ematen dute dirua irabazteagatik. Erakunderen batek 
saria dirutan ematen duenean, oraindik ere borroka 
egiten behar dugu hori zuzentzeko (berdintzeko). 
Portugalen eta Frantzian borroka egin behar izan nuen 
emakumezkoendako sariak 300 eurokoak zirelako 
eta gizonezkoendako sariak, berriz, 1.200 eurokoak. 
Lehiaketa irabazteko aukerarik ez dudanean ere, niri 
eragiten ez didan arren, antolatzaileekin hitz egiten 

dut; bestela, ematen du gizonezkoek emakumezkoek 
baino gehiago balio dutela. Guk egiten dugun ahalegina 
berdina da. Hori ere zuzentzen ari da; izan ere, 
erakunde ofizialak hasi dira sari berdinak eskatzen 
emakumezkoendako eta gizonezkoendako».

Desberdinkeriak ez dio eragiten hertsi-hertsiki kirolari, 
kirolean aukerak berdinak baitira. «Kirol mailan 
apustua berdina da. Ligako puntuazioa berdina da. 
Klubek sostengua ematen diete mutilei eta neskei, 

bai eta are gehiago emakumezkoei kirola goiz utzi ez 
dezaten. Arazo hori oso inportantea da eta erreferente 
femeninoak egotea funtsezkoa da: emakumezko 
kirolariak, entrenatzaileak, arbitroak, zuzendariak. 
Bestela, oso zaila da. Erreferente femeninorik ez 
badu, nola uste izanen du neska batek kirola egiten 
segitzen ahal duela?», nabarmentzen du Osabak. 

Hausnarketa horiek bizitza guztian piraguismoaren 
arloan, bere osotasunean, aritzearen ondorio dira. ■

Argazkia: Barrios eta Osaba haien K2a eramaten Portugalgo Munduko Txapelketan, 2018an.
Egilea: RFEPk utzitako irudia.

Erabateko piraguistaE L K A R R I Z K E T A
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MUNDUKO TXAPELKETAK
ZILARRA K2 Maratoia Munduko Txapelketa 2018 (Vila de Prado, Portugal)
BRONTZEA K2 Maratoia Munduko Txapelketa 2004 (Bergen, Norvegia)
4.a K2 Maratoia Munduko Txapelketa 2008 (Tyn Nad Vltavou, Txekiar Errepublika) 
4.a K2 Maratoia Munduko Txapelketa 2003 (Valladolid)

EUROPAKO TXAPELKETAK
ZILARRA K2 Maratoia Europako Txapelketa 2005 (Tyn Nad Vltavou, Txekiar Errepublika) 
ZILARRA Europako Itsas Kayak Txapelketa 2016 (Cagliari, Italia) 
BRONTZEA K2 Maratoia Europako Txapelketa 2008 (Metkovic, Kroazia) 
BRONTZEA Europako Itsas Kayak Txapelketa 2018 (Villajoyosa) 

ESPAINIAKO TXAPELKETAK ETA BESTELAKOAK
1.a Sella Ibaiko Nazioarteko Jaitsiera 2018 (Ribadesella, Asturias) 
2.a Espainiako Maratoi Txapelketa. 2017 (Alange, Extremadura) 
1.a Espainiako Ibaietako Txapelketa. 2017 (Pravia, Asturias) 
1.a Sella Ibaiko Nazioarteko Jaitsiera 2017 (Ribadesella, Asturias) 
1.a Espainiako Ibaietako Txapelketa. 2016. (Aranjuez, Madril) 
2.a Espainiako Maratoi Txapelketa. 2016 (Banyoles, Katalunia) 
3.a Espainiako Itsas Kayak Txapelketa. 2016 (Castellón, Valentzia)
3.a Sella Ibaiko Nazioarteko Jaitsiera 2016 (Ribadesella, Asturias)
1.a Espainiako Itsas Kayak Txapelketa. 2015 (Cartagena, Murtzia)
1.a Espainiako Ibaietako Txapelketa. 2015 (Valladolid)
1.a Sella Ibaiko Nazioarteko Jaitsiera 2015 (Ribadesella, Asturias)
1.a Eurochallengea. Itsasoko Kayaka. 2015 (Villajoyosa, Alacant)
1.a Espainiako Ibaietako Txapelketa. 2014 (Aranjuez, Madril)
2.a Sella Ibaiko Nazioarteko Jaitsiera 2014 (Ribadesella, Asturias)
2.a Espainiako Itsas Kayak Txapelketa. 2014 (Alacant)
1.a Espainiako Maratoi Txapelketa 2013 (Valladolid)
1.a Espainiako Ibaietako Txapelketa 2013 (Aranjuez, Madril)
1.a Sella Ibaiko Nazioarteko Jaitsiera 2013 (Ribadesella, Asturias)
2.a Espainiako Maratoi Txapelketa 2012 (Tuy, Pontevedra)
1.a Espainiako Maratoi Txapelketa 2011 (Valladolid)
1.a Espainiako Maratoi Txapelketa 2008 (Banyoles, Katalunia)
2.a Espainiako Bide Luzeko Txapelketa 2006 (Ourense, Galizia)

EMAITZARIK ONENAK ENTRENATZAILE GISA
2018 - Espainiako taldekako txapeldunordeak Ibaietako Ligan eta Maratoian 
2017 - Espainiako taldekako txapeldunak Ibaietako Ligan eta Maratoian 
2016 - Espainiako taldekako txapeldunordeak Ibaietako Ligan eta Maratoian 
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Amaia 
Osaba 
Olaberri
■  Soziologian 

lizentziaduna. 
■  Iruñeko Piraguismoaren 

Klubeko lehendakaria. 
■  RFEPko Itsas 

Kayakaren Batzorde 
Nazionaleko kidea.

■  Entrenatzailea Ur 
lasaietako 3. mailan. 

■ Deportista de Alto Nivel.
■ Goi mailako kirolaria.

Erabateko piraguistaE L K A R R I Z K E T A
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Beti Onak elkarteak utzitako irudiak.
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Beti Onak Atarrabiako emakumeentzat kirolaren 
sinonimoa da, zehazki, eskubaloiaren sinonimoa. 
Gainera, kirol horretan Nafarroan federaturiko lehen 
emakume taldea izatea du ohore eta, 2018-19 
denboralditik, erreferentziazko taldea izan da Nafarroan 
emakumeen eskubaloia egituratzeko.

Historia pixka bat

Iñaki Echeverríak idatziriko «Beti Onak. 1950ean sortu 
ondoko ibilbidea» liburuan esaten denez, Nafarroako 
emakumeen eskubaloiaren historia 60ko hamarkadaren 
bukaeran hasten da, oraindik ere Sección Femenina 
delakoa martxan zela, hura izan zelarik 1966an kategoria 
absolutuko emakumeen Nafarroako lehen txapelketa 
sustatu zuena. Lehian sei talde zeuden, gehientsuenak 
Nafarroako Unibertsitateko ikastetxe nagusi hauetako 
ikasleek osatuak: Farmazia, Goimendi, Filosofia eta 
Letrak, Eneff, Jesusen Bihotza eta Goroabe. 68-69 
denboraldian Beti Onak elkarteak eman zuen izena eta, 
horrela, Nafarroako lehen talde federatua bihurtu zen, 
hura baitzen Nafarroako Eskubaloi Federazioan izena 
emana zuen bakarra. 

Emakumeen talde hori sortu zen Blanca Donazarren 
zaletasun handiaren ondorioz Hark lagun talde bat eta 
kluba bera konbentzitu zituen emakumezkoen atal bat 

irekitzeko Beti Onak elkartearen barruan. Lehen talde 
hartako jokalariak ondokoak ziren: Larreta, Zabalegui, 
Dean, González, Marchueta, Gay, Itúrbide, Múgica, 
Lecumberri, Aldaz eta Donazar bera. Donazarrek 
zenbait jokalari konbentzitu zituen jokoaren arauak 
eta oinarriak irakats ziezazkieten. Hilabeteak eman 
zituzten lanean, eskubaloian jokatzen ikasten, baina 
beren planek huts egin zuten, pistako orduak eta taldea 
osatzeko jokalariak falta zitzaizkielako. Donazar eta beste 

jokalariren bat Anaitasunak hartu zituen, eta Beti Onak 
klubeko emakumeen proiektua bertan behera utzi zuten. 

Iñaki Echeverría Beti Onak elkarteko idazkariak bere 
historian azaltzen du une hori orduko gizartearen ispilua 
dela: «60etan familiari ematen zitzaion lehentasuna 
eta zaila zen jarraian aritu ahal izatea. Ia-ia gaizki 
ikusita zegoen eskubaloian aritzea. Entitatearen 50. 
urteurrenaren ospakizunak zirela-eta, jokalari ohien arteko 
solasaldia antolatu genuen, eta emakume horiek berek 
esaten zuten “lotsagabeak” zirela, kirola egiten zutelako 
berez beren egitekoa izan beharko litzatekeena utzita».

Jardunik gabeko zortzi urte egon ziren eta ondoren, 
78-79ko denboraldian, emakumezkoen kluba berragertu
egin zen. Orduz geroztik, haziz joan da eta egun
erreferentziako taldea da Nafarroako eskubaloian.
«Atarrabian emakumeen eskubaloia da erreferentziako
kirola. Inoiz saiatu dira saskibaloiko eta areto-futboleko
taldeak sortzen, baina saio horiek ez dute arrakastarik
izan. Atarrabiako gazteei kirola egiteko aukera ematen
diegu. Atarrabiak kirol bat eskatzen badigu, saiatzen
gara, baina beti ez dugu lortzen delako kirola abiaraztea.
Eskubaloia, ordea, etenik gabe izan dugu 80ko
hamarkadaren bukaeratik hona. Kategoria guztietan
ditugu taldeak, kimu-aurrekotik (8 urte) seniorreraino», dio
Echeverríak.

Eskubaloiaren gailurrerantz

Argazkia: Beti-Onak elkartearen lehenengo emakumezko taldea Iruñeko 
«Ruiz de Alda» kirol pistan. Ezkerretik eskuinera: goian: Larreta, Zabalegui, 

Dean, González, J. J. Beorlegui (entrenatzailea); behean: Marchueta, Gay, 
Itúrbide, Múgica y Donazar. Ez zeudenak: Lecumberri y Aldaz.
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Ohorezko maila, helburu handia

Klub hau bere historiagatik eta ibilbideagatik 
aukeratu da Nafarroako eskubaloia egituratzeko 
proiektuan buru izateko. Proiektu hori denboraldi 
honetan (2018-2019koan) jarri da abian. Ekimen 
hori sortu da –«Ibilbideak gailurrerantz» delakoaren 
esparruan– «Kirola eta Emakumea» ibilbidean, zeina 
Miguel Indurain Fundazioak eta Nafarroako Kirolaren 
Institutuak sustatzen baitute.

Proiektu honen helburuetako bat da trebezia babestea, 
Iñaki Muñoz Nafarroako Eskubaloi Federazioko 
zuzendari teknikoak dioen legez: «Emakume nafar 
asko ari dira gure Komunitatetik kanpo jokatzen, 
kategoria gorenean ez dagoelako proiektu edo talderik. 
Horregatik proiektu honen helburua da behetik datorren 
jokalari multzo handia bertan gelditzea (xede zaila, 
asko kanpora joanen direlako ikastera) eta kanpoan 
dauden batzuk itzul daitezen lortzea. Bi faktore horiek 
beteko balira eta jokalariak talde berean elkartzea 
lortuko balitz, igotzeko aukera handiak izanen lirateke. 
Proiektu hau gauzatzeko, Miguel Indurain Fundazioak 
Beti Onak aukeratu zuen, zenbait irizpidetan oinarriturik. 
Badakigu zaila dela klub guztiak honekin ados egotea; 
izan ere, klub bakoitzak proiektu bat eta helburu batzuk 

Argazkia: Nafarroako emakumezko eskubaloiaren egituraketarako 
kolaborazio hitzarmenaren sinadura. Eskerretik eskuinera: Andrés Garde 

(Nafarroako Federazioa), Rubén Goñi (Miguel Indurain Fundazioa), Marino 
Oscoz (Beti Onak). Atzean Ane Barandalla eta Alicia Sagües jokalariak.

ditu, eta Federazioan uste dugu hori ulertzekoa dela, 
eta errespetatu beharrekoa. Garbi dago ezin dugula 
proiektu bakar baten aldeko apustua egin eta gainerako 
kluben proiektuak hautsi. Ohorezko mailan taldea izatea 
beste urrats ttipi bat izanen litzateke Nafarroako klubak 
egiten ari diren lan ederrean, ikusgarritasuna emanen 
luke eta, segur aski, denok izanen genituzke onurak», 
esan du Muñozek.

Emakumeen aldeko lanean

Hitzarmena sinatzea indargarria da klubarentzat eta 
erakusten du emakumeen aldeko lana egiten ari dela. 
«Nafarroako Gobernua ahalegin oso handia egiten ari 
da emakumeen kirola babesteko. Rubén Goñiren lana 
garrantzitsua izan da, eman diren laguntzak eta lortu 
den ikusgarritasuna kontuan izanik. Inoiz ez da orain 
bezain ongi tratatu emakumeen kirola. Ikusleak falta 
dira. Gizartean baloratu egin behar dugu emakumeek 
kirolean jarduteko egiten duten ahalegina; gizonak 
bezainbeste edo gehiago saiatzen dira, nahiz eta 
gizartean duten inpaktua txikiagoa den. Ahalegin hori 
eta horren emaitzak gizonenak adina balioetsi behar 
ditugu. Hori da batez ere falta dena, eta erakundeen eta 
kluben lan soziala da», azpimarratu du Echeverríak.

Beti Onak elkarteko idazkariaren ustez,
«Fundazioaren laguntza eta Nafarroako Gobernuaren 
babesa izateak segurtasuna ematen digu. Helburua 
elitera iristea da. Urtez urte joanen gara, baina 
ikasketen handicapa dugu. Ikasketek kirolak baino 
garrantzi handiago dute, eta jokalari asko kanpora 
joaten zaizkigu. Ez dakigu inoiz zer talde izanen dugun 
hurrengo denboraldian, nesken kasuan ikasketengatik, 
handien kasuan lanagatik.

E R R E P O R T A J E A Eskubaloiaren gailurrerantz
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Argazkia: 1988-89ko Nafarroako Txapeldunak. Nazio-lehen mailara igoeraren taldea. Ezkerretik eskuinera, goian: G. Ochando (ordezkaria), Erviti, 
Urdíroz, Ollo, L. Olóriz, Callero, Ibáñez, Orayen; behean: L. Liberal (entrenatzailea), Iglesias, Iribarren, Avelino, Peralta, M. Olóriz.

Klub batzuek kanpoko jokalariekin egiten dituzte 
taldeak, igotzen saiatzeko. Helburua da ahal den 
guztietan trebezia biltzea. Federazioaren zuzendaritza 
teknikoak eta NKGIk eskaerak ebaluatzen dituzte, 
eta baloratzen dute ea jokalari baten eskaria bideratu 
daitekeen, kontua ez baita beste talde batzuk 
desegitea». 

Beti Onak elkarteak urtero 300 jokalari izaten ditu, 
hamabi ekipotan banatuak, kimu-aurreko kategoriatik 
seniorreraino. Egitura hori ez zuten ezagutu klub hau 
Nafarroan erreferentziakoa bihurtu zuten jokalariek, 
zenbait urte igaro ondoren berriz ere kirol honetara 
hurbildu direnek.

«Disfrutatzen nuelako 
jokatzen nuen»

Hori da Marta Olóriz Iturgaizen kasua (Atarrabia, 
1970). Erdiko jokalari historikoa izan zen, Beti Onak 
klubean hamabi denboraldiz jokatu zuena, 1984tik 
1997ra bitartean. Olóriz eskubalioan hasi zen 
Dominicas ikastetxean, OHOko 6. mailan, eskolaz 
kanpoko jarduera zuela. Gazteen kategoriara iristean, 
Atarrabiako talde federatu bakarrean sartu zen. 

E R R E P O R T A J E A Eskubaloiaren gailurrerantz
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Argazkia: Eider Hernández esekidurazko jaurtiketan. 

«Atarrabian talde bat zegoelako aritu ahal izan nintzen 
kirolean», aipatzen du Olórizek. «Oso kirolzalea nintzen, 
baina nire familiaren babesa ez zen oso handia, inork 
ez zidan laguntzen entrenamenduetara eta partidetara 
joaten nintzenean. Entrenatzera eta jokatzera bakarrik 
joan nintekeenez, kirola egin ahal izan nuen: autonomoa 
izan ez banintz, ez nuen deus ere eginen. Atarrabian 
bazegoen gizonen eskubaloiaren tradizioa, nire osaba 
batek jokatzen zuen, baina nesken taldea egon izan ez 
balitz, inork ez zidan lagunduko Burlatara edo Iruñera. 
Ez nuen kirolik eginen».

Kluba erreferentzia puntua zen Atarrabiako neska 
gehienentzat: «hemengoak ginen denak, eta urte 
batzuren buruan Burlatako edo Iruñeko jendea etorri 
zen. Kide batzuk Oberena edo beste talde batera joaten 
ziren. Adin batzuetara iristean, ikasketengatik edo beste 
kontu batzuengatik utzi egiten zuten, baina beti zegoen 
hor harrobia. Ni neu ere denboraldi batean ez nintzen 
aritu, nekatuta nengoelako. Denboraldia gogorra izan 
zen Lehen Maila Nazionalean (hala deitzen zitzaion 
orduan Zilarrezko Ohorezko Mailari), jada lanean hasia 
nintzen eta oso nekatuta nengoen. Baina urtebete baino 
ez zuen iraun nire atsedenaldiak. Segituan sentitu nuen 
eskubaloiaren falta eta entrenamenduetara itzuli nintzen. 
Astean hiru saio egiten genituen, 20:00etatik 21:30era 
edo 22:00etara; bizitzako gauza guztietan bezala, 

ikasten ari bazara edo lanean, ahalegin eskatzen dizu; 
batzuetan kanpora joan behar duzu eta beste batzuetan 
etxean da partida, eta asteburuak okupatuta izaten 
dituzu. Ez nuen inoiz pentsatu honetara dedikatzea, 
jokatzen nuen disfrutatzen nuelako, ahalegin fisikoa 
egiteko, dena emateko, nire burua eta aurkariak 
gainditzeko. Lehiakortasun pertsonalaren puntu horrek 
mugiarazten ninduen. Gustuko nituen estrategia, taktika, 
pentsatzea baloia nola mugitu atezaina gainditzeko... 
Horrek erakartzen ninduen». 

Ez du gogoan partida berezi bat, ezta Lehen Maila 
Nazionalera igotzeko uneak ere (orain Zilarrezko 

Ohorezko Maila); kanpora joaten ziren jokatzera, baina 
hiriak ez ditu bereziki gogoan. «Jokoan disfrutatzen nuena 
dut gogoan. Zer irabazi zenuen, zer galdu? galdetzen 
didazu. Bada, ez naiz oroitzen. Niretzat garrantzitsuena 
ziren harremanak, sentimenduak, eta nire kideekin eta 
beste talde batzuetako jokalariekin nuen adiskidetasuna. 
Ez nuen hura bizitzen orain bizi duten bezala. Ez zegoen 
gaur bezainbeste informazio eskubaloiari buruz. Gaur 
badakigu zer kategoria, zer lehiaketa... dauden, baina 
garai hartan ez nintzen jabetzen zer mailatan nengoen, 
nire herrian jokatzen nuen. Ez genekien zein ziren 
selekzioko jokalariak, partidak ez zituzten telebistan 
ematen; gugandik aparte zegoen hori guztia, ez genuen 
erreferenterik. Orain neskek erreferenteak dituzte», 
gogoratzen du Olórizek. 

«Elitean talde bat egonez gero, 
pabilioia beteko litzateke»

«Nik seme bat eta alaba bat ditut, biek egiten dute 
kirola, nahi dutelako, eta etxean beti animatu ditugu 
jokatzera. Gustatzen zait haiek taldeko kirolak egitea, 
balio ederrak ematen dituelako. Handiena futbolean hasi 
zen eta txikia, neska, eskubaloian aritzen da. Onartzen 
dut gehiegitan joaten naizela seme-alabei laguntzera, 

E R R E P O R T A J E A Eskubaloiaren gailurrerantz
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baina disfrutatu egiten dut haiek jokatzen ikustean. 
Haiek seniorreko taldearekin lotu naute berriro. Asko lotu 
ere; horrela, egun batean animatu nintzen haurren aurka 
jokatzera eta hainbeste emozionatu nintzen non bihurritu 
bat izan bainuen. Berriro ere eskubaloian jokatu gabea 
nintzen. Asko kostatzen da kirola egitera bakarrik joatea. 
Erretiratzen zarenean eta seme-alabak dituzunean, 
egiteko ugari duzu eta utzi egiten duzu. Orain esaten 
dut “Nire arima deabruari emanen nioke eskubaloian 
jokatzeagatik!”» egiten du broma Olórizek.

«Denok jarri genuen gure harri-koskorra»

Orain Beti Onak klubaren partidak ikustera joaten 
da seme-alabekin, eta horrela konturatzen da nola 
aldatu den eskubaloia bere garaitik hona. «Zaletasun 
ikaragarria dago; nire alaba kadeteetan aritu da eta 
jendea mugitzen da oinarri-eskubaloia ikusteko. Gure 
neskatoek berek, larunbata iristen denean, begiratzen 
dute zer partida dauden ikustera joateko. Jende gehiago 
joaten da emakumeen eskubaloira gizonen eskubaloira 
baino. Elitean talde bat egonez gero, pabilioia beteko 
litzateke, eta neska batentzat oso garrantzitsua da 
pentsatzea elitean jokatzera irits daitekeela». Alderdi 
sozialetik kanpo, kirolari dagokionez bere ustez jokoa 

ez da aldatu; prestakuntza fisikoa hobea da, hori bai. 
«Orain gehiago zaintzen da jokalarien gorputza, gehiago 
ezagutzen dute eta hobeto prebenitzen dira lesioak. 
Lehen beroketa pixka bat egiten genuen eta aski zen. 
Orain gimnasiora joaten dira. Guk, asko jota, baloi 
medizinalak erabiltzen genituen», dio jokalari historikoak.

Olórizek lehen aldiz Zilarrezko Ohorezko Mailara 
igotzea lortu zuenetik (1989), Atarrabiako taldea 
aldatu egin da: lehen talde erabat amateurra zen, 
bitarteko eta helburu handirik gabe hasi zena; 
orain urtero saiatzen da Ohorezko Mailara igotzen, 

eta taldetik zenbait jokalari joan dira Espainiako 
klubik hoberenetara eta Estatuko selekziora. 

Maru Iribarren izan zen Beti Onak elkarteko lehen 
neska Espainiako juniorren taldera deitu zutena. 
1987. urtea zen. Orain, Olaia Luzuriaga izan da 
azkena. Atezain hori Gerlari Gazteen azken deialdian 
sartu da, uda honetako Europako txapelketa 
prestatzen ari baitira. Idoia Urdíroz, Dolores Martín, 
Ainara Domench, Amaia Ruiz, Carlota Berruezo 
eta beste batzuk Beti Onak elkartetik atera dira 
kategoria nagusian jokatzeko, denetan ezagunena 

Argazkia: Arantxa Bujanda, defentsa lanetan.

E R R E P O R T A J E A Eskubaloiaren gailurrerantz
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Naiara Egozkue da, nazioarteko jokalaria, selekzio 
absolutuan berrogeita hamar partida baino gehiago 
egin dituena eta Beti Onak elkartetik atera zenetik 
beti goi mailako kategorian jokatu duena.

Nafarroako eskubaloiaren egituraketa berri honen 
xedea da, hain zuzen ere, jokalari trebeak atxikitzea 
eta elitera iristea. Beti Onak bi aldiz lehiatu da 
kategoria gorenera igotzeko fasean; 2014ko eta 
2016ko denboraldietan, hain justu. Denboraldi 
honetan ez da iritsi igoera fasera, lesioak izan 
dituztelako eta plantilla oso gaztea delako.

«Ikasten duzu konpartitzen, elkarrekin 
bizitzen, ondoan duzunari laguntzen»

Taldeak estatuko eskubaloiaren zilarrezko kategoriari 
eutsi dio etenik gabe 1997tik aitzina. Nahiz eta 
1989an lortu zuten lehen aldiz igotzea, zenbait 
denboralditan barrena kategoriaz jaitsi eta igo ibili 
ziren, zilarrezko mailan finkatu arte eta Ohorezko 
Mailara igotzeko lehiakide ohikoa bihurtu arte. 
Kirol mailako egonkortasun horri esker, klubaren 
«produktu gorena» bihurtu dira. Aurrekontuaren zatirik 
handiena haientzat da, eta, gainera, Gurpea dute Argazkia: Laura Sanz jaurtitzekoan .

E R R E P O R T A J E A Eskubaloiaren gailurrerantz
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babesle nagusia hiru denboralditarako. Hedabideetan 
gehiago agertzen dira (partidaren bat ere eman dute 
telebistan), erakundeek bultzatu dituztelako. Horri 
esker, enpresek ere ematen diete merezi duten arreta.

Egungo plantillak garbi dauka ikusgarritasuna 
ezinbestekoa dela hazten jarraitzeko. «Denok 
gaude ados. Uste dugu ikusgarritasuna eman behar 
zaiela emakumeen kirolei. Guretzat laudorio bat da 
emakumeen eskubaloia babestea, eta are gehiago 
gauden mailan, kategoria honek egiten duguna ikusgai 
egiten duelako. Lagungarria da. Lehen ez ginen 
hedabideetan batere agertzen. Atarrabiako zaletuek 
beti eman digute babesa, baina proiektu berriak 
pisu gehiago ematen dio taldeari eta jende gehiago 
etorrarazten du», ohartarazi du Laura Sanzek.

Laura Sanz Cia (Atarrabia, 1993) zortzi urterekin 
hasi zen Beti Onak elkartearen harrobian. Hemezortzi 
urte geroago, lehen taldean jarraitzen du eskuineko 
alboan jokatzen duela; aldi berean, haurren taldea 
entrenatzen du eta teknologia industrialetako 
ingeniaria da NUPen. Energia Berriztagarrien masterra 
du, eta horretan ari da lanean. Bera eredu bat da 
Atarrabian urte hauetan barrena eskubaloian hasi 
diren neska guztientzat; izan ere, ehunka neska 
sartu dira kirol honetan lagunen bat ari zelako, eta 

denborarekin zaletu egin dira kirol honek gauza 
asko ematen dizkielako. «Oso gustukoa nuen jende 
berria ezagutzea, Atarrabiako jendea, beste ikastetxe 
batzuetakoa, eta primeran pasatzen nuen. Eskola 
eta etxeko lanak ahazteko unea zen. Barre egiteko 
mementoa. Eta asteburuan, larunbat osoa igarotzen 
nuen eskubaloia ikusten, giro oso osasungarria eta 
dibertigarria sortu baitzen» adierazi du Sanzek.

Laura Sanz da Nafarroako kadeteen selekzioko 
entrenatzailearen laguntzaile, eta talde horretan 
aurten Beti Onak elkarteko sei jokalari zeuden.
Klubak ordezkariak izan ditu Nafarroako
selekzioaren maila guztietan, erkidegoetako
selekzioen Espainiako txapelketetan, aurten. 
Atarrabiako jokalari asko zeudenez, klubeko 
bi ahizpak domina bana irabazi zuten. Lyndie 
Tchaptchet Nafarroako selekzioari lagundu 
zion urrea lortzen haurren kategorian, eta, 
gainera, erkidegoetako selekzioen Espainiako 
txapelketako jokalaririk onena izan zen. Ahizpa 
zaharrena, Lysie Tchaptchet, ohiko jokalaria da 
lehen taldean, eta zilarra lortu zuen Nafarroako 
gazteen selekzioarekin, Beti Onak elkarteko beste 
hiru kiderekin batera. Kadeteen selekzioan Beti 
Onak klubeko sei jokalari daude, eta selekzio hori 
izan zen dominarik gabe itzuli zen bakarra.

Emakumeak normalean ez dira entrenatzaileak 
izaten, eta Sanzek ez du azalpen garbirik errealitate 
horretarako: «Ez dakit zergatik den. Arau orokor 
gisa, adin batera iritsita neskek lehenago uzten 
dute kirola eta hori maila guztietara hedatzen da. Ni 
oinarrian nago, dudan prestakuntzagatik eta oraingoz 
esperientzia gutxi dudalako. Lehen urratsa lortu 
dut, eta horrekin beheko taldeak entrenatu ditzaket. 

Foto: Lysie Tchaptchet, gaztea eta ohikoa lehengo taldean.

E R R E P O R T A J E A Eskubaloiaren gailurrerantz
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Kategoriarik altuenetan jarduteko, titulazioak lortu 
behar dituzu. Lan asko eta denbora asko behar 
dituzu. Eta familiarekin bateragarri egin behar 
denez, zailagoa da emakumeentzat gizonentzat 
baino. Hori ez da bi egunetan aldatuko». 

Oraingoz, berarentzat entrenatzailea izatea da 
«eskubaloia beste modu batean bizitzea. Saiatzen naiz 
bizi izan dudan guztia transmititzen, neska gehiagok 
goza dezaten kirol honetaz nik gozatu dudan bezala».

Gozatu aditza maiz jokatzen du Sanzek: kantxan, 
aulkian, jokalari gisa, entrenatzaile gisa gozatu. Ez zaio 
axola taldea sailkapen taulako zer tokitan dagoen edo 
partidako markagailuak zer erakusten duen. «Hemen 
aritu naizen urte guztietan, helburua beti izan da ahalik 
eta hobekien aritzea eta gutxirekin ez konformatzea. 
Zorte hobea edo okerragoa izan dezakegu. Posizio 
zehatz bat lortzea baino gehiago, gauza da gustura 
geratzea genituen aukerak kontuan hartuta. Aurtengo 
denboraldia oso positiboa izan da, posizioak ez 
duelako markatzen denboraldia osoan egin dugun 
ahalegina. Azken jardunaldian posible genuen 
laugarrenak geratzea. Ahalik eta posiziorik gorenean 
jokatzeak ilusioa pizten du, baina niretzat hori baino 
garrantzitsuagoa da jokoan gozatzea, eta ongi egotea, 
bai beraiekin, bai nire buruarekin. Irabaztea eta Argazkia: Taldea beti elkartutik, beti ona.

galdetzea desberdina da dituzun sentsazioen arabera. 
Aurkaria hobea bada eta zuk ahal zenuen guztia egin 
baduzu, hori aski da. Galtzea ez da porrota, baldin 
eta, esaterako, zure gaitasun guztia erabili baduzu, eta 
aurrean hoberenak izan badituzu». 

Marta Olóriz eta Laura Sanz dira Nafarroako 
emakumeen eskubaloian garrantzi handia duen elkarte 
baten erakusgarri txikia. Elkarte horrek mende erdia 
egin du pertsona askoren ekarriari esker: «denok egin 
genuen gure ekarpentxoa», dio Olórizek amaitzeko. ■

E R R E P O R T A J E A Eskubaloiaren gailurrerantz
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Hitzarmenean lau estamentu sartu dira: Beti Onak (erreferentziako ekipoa), hari atxikitako klubak, Miguel Indurain 
Fundazioa eta Nafarroako Eskubaloi Federazioa.
Alderdi bakoitzak eskubide batzuk ditu, eta eginbehar batzuk, bete behar dituenak helburu nagusia lortzearren. Helburu 
hori da kirol proiektu bat garatzea, estatuko kategoria gorenera igotzeko aukera izanen duen bat. 

Inplikatutako aldeek honako konpromiso hauek hartzen dituzte, oro har: 

FEDERAZIOA
■  ERREFERENTZIAKO TALDEAREKIN lan eginen du

Federazioaren araudia egokiro betetzeko, zenbait arlotan:
lagatzeak, taldez aldatzen diren jokalariak, etab.

■  Deialdia eginen du Hitzarmenaren Jarraipenerako
Batzordearen bilkuretarako eta bilkura horiek
dinamizatuko ditu. Batzorde horretan arituko dira Beti
Onak elkarteko ordezkari bat, Fundazioaren bi eta
Federazioaren bi.

■  Nafarroako jokalari nabarmenen txosten teknikoak eginen
ditu, jokalari horiek beren kirol ibilbidean aukera izan
badezakete ERREFERENTZIAKO TALDEAN aritzeko;
Abilezia Handiko Gazteen programan sartuko ditu.

BETI ONAK
■  Bere plantillan %50, gutxienez, Nafarroan jaiotako

jokalariak izanen dira edo Nafarroan bizi izan direnak 2
urtez edo gehiagoz; ongi arrazoitutako salbuespenak
egon daitezke, Jarraipenerako Batzordeak aldez aurretik
ontzat ematen baditu.

■  Soilik fitxatzen ahalko ditu atxikitako taldeen jokalari
junior eta seniorrak. Eta talde bereko bi jokalari bakarrik
denboraldi bakoitzean. Gainera, gazteen kategoriakoek ez
dute jokatuko, beren jatorrizko kluba eta erreferentziakoa
aurrez aurre ari diren partida ofizialetan.

MIGUEL INDURAIN FUNDAZIOA 
Gehienez ere 15.000 euroko kopurua jarriko du, 
xede hauetarako: 

■  Kirol maila hobetzen duten jokalariak ekartzeko,
errefortzu gisa.

■  Atxikitako klubei konpentsazioa emateko,
erreferentziako taldeari jokalariak ematen
dizkiotenean.

■  Behar den kirol materiala, material teknikoa eta
bestelakoa erosteko.

■  Prestakuntza teknikoko ekintzak egiteko edo horietan
parte hartzeko.

■  Atxikitako taldeak ikusgai egiteko eta hedabideetan
jartzeko (partiden emanaldiak, hedabideetako
espazioak...).

■ Babesleak eta laguntzak eskuratzeko.
■ Profesionalen laguntzen zerbitzua egiteko.

ATXIKITAKO KLUBAK 
■  Onartzen dute Beti Onak dela erreferentziako taldea.
■  Uko egiten diete prestakuntzako eskubideei jokalarien

fitxaketetan, baina hitzarmenean zehaztutako diru
kopurua jasoko dute.

NAFARROAKO ESKUBALOI 
FEDERAZIOA

C.D. SAN IGNACIO BM. TAFALLA

BM. BARDENAS TXANTREA

BAZTANGO 
KIROL TALDEA

LIZARRERIA

C.D. AOIZ

MIGUEL INDURAIN 
FUNDAZIOA

BETI ONAK 
KIROL KLUBA 

Nafarroako emakumeen eskubaloia egituratzeko hitzarmena

C.D. ULTZAMA

C.D
ULTZAMA
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Goian ezkerretik eskuinera: 
Madeleine Cortez, Laura Sanz, 
Ane Barandalla, Lysa Tchaptchet, 
Eider Hernández, Olaia Luzuriaga, 
Nerea Álvarez, Leire Garmendia y 
Uxue Serrano.
Behera: 
Saray Elizondo, Sonia Pérez, 
Arantxa Bujanda, Anne Sanz de 
Galdeano, Naiara Retegi, Irati 
Rípodas y Sofía Alarcón.

Entrenatzailea:  
Alberto Echeverría Lecumberri*
Entrenatzailearen laguntzailea: 
Natalia Galbán Ojer
Prestatzaile fisikoa:  
Alberto Monteseguro Gómez
Fisioterapeuta: 
Aiantze Ayesa Justicia
Laguntzaileak: 
Ismael Echarte Azcona eta 
Marta Diarte Errea

*  2019-2020 denboraldian
Miguel Echeverría izanen
da entrenatzailea.

Gurpea Beti Onak, zilarrezko ohorezko maila, 2018-2019
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Lortutako sariak
■ 1968-69an hasi ziren, Sección Femenina Sarian.
■ 1969-70ean Nafarroako Txapelketan aritu ziren.
■  Udaberriko Koparen txapeldunak 1983-84, 1986-87, 1994-95, 1996-97 eta 1997-98 denboraldietan.
■  1988-89 eta 96-97, Lehen Maila Nazionalera igo ziren (orain Zilarrezko Ohorezko Maila).
■  2014-2015 eta 2015-2016, Ohorezko Mailara igotzeko fasea jokatu dute.

24
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Aitzindaria da gaztea den arren. 29 urte zituela 
taekwondoaren nazioarteko lehen arbitroa izan zen 
Nafarroan, eta nazioarteko mailan borrokako eta 
poomsaeko titulu bikoitza duen Espainiako emakume 
bakarra. Errendimendu handiko kirolaria eta arbitroa 
da Nafarroan, baita Nafarroako Kirolaren Kontseiluko 
kidea, informatika ingeniaria eta DYAko boluntarioa ere.

Paula 
Remírez Ruíz 
(Iruñea, 1983)

«Arbitrorik 
gabe ez dago 
lehiaketarik»

Paula Remirez-ek utzitako argazkiak.
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«Arbitrorik gabe ez dago lehiaketarik»

dute. 2. dan-erako, arbitro erregionalaren titulua, eta 
3. dan-erako, arbitro nazionalaren titulua. Dan-ak lortu 
bitartean, arbitratzen nuen. Arbitrajea eta lehiaketa oso 
loturik daude taekwondoan.

Lehiatu eta arbitratzea bateragarriak dira?

Poomsaeko eta borrokako arbitroa naiz, dan-ak lortu 
ahala borrokako arbitro titulua eta poomsaeko epaile 
titulua lortzen nituelako. Ezin dut arbitratu eta lehiatu 
egun berean, baina egin dezaket egun eta kategoria 
desberdinetan. Esate baterako, senior kategoriako 
Espainiako borroka txapelketa eta poomsae txapelketa 
pabilioi eta egun berean izan ziren. Hartan, poomsaean 
lehiatu nintzen eta, beraz, ezin izan nuen arbitratu 
borrokan, baina egun desberdinetan izan balitz, ahalko 
nukeen.

«Nire bizioa bidaiatzea da, mundua eta 
jende berria ezagutzea arbitratuz»

Arbitrajearen arloan, lehiakide izateak 
laguntzen dizu?

Arbitroa lehiakide ere izatea abantaila da horrela 
akatsak azkarrago ikusten dituelako, eta entrenatuago 
eta bizkorrago dagoelako. Borrokan, errazago ikusten 

Domina lortu du Espainiako Poomsaeko zenbait 
txapelketatan, eta kirolari gisa seigarren dan-a 
eskuratu. Dena den, arbitrajea da nazioarteko 
mailan lorpen handienak ematen ari zaiona, 
kategoria horretan 2012an sartu zenetik.

Ibilbide luze hori bost urte zituenean hasi zuen; izan 
ere, garai hartan hasi zen taekwondoa praktikatzen bere 
aitaren eskutik, Koryo gimnasiora laguntzen baitzion. 
Paulari jarraikiz, bere anaia eta lehengusuak hasi 
ziren, baita bere ama ere. Ia familiaren errutina zen. 
Urteen joanean, errutina hori lehiaketako kirol bihurtu 
zen Paula Remírezentzat, kirolari gisa nahiz arbitro 
gisa; azken arlo horretan olinpiko izatea lortu nahi du.

Zure aitarengatik hasi zinen taekwondoaren arloan?

Hasi nintzenean nire aita ez zen entrenatzailea; biok 
ikasleak ginen, baina lehiatzen hasi nintzenean berak 
prestatu ninduen txapelketetarako eta gerrikoak lortzeko. 
Nire aita entrenatzailea eta arbitroa da. 1990. urtean 
nazioarteko titulua lortu zuen eta nik berari jarraitu diot.

Zer adinetan hasi zinen arbitratzen?

15 urte nituenean jada arbitratzen nuen. Kirol honetan, 
gerriko beltza lortzeko, kronometratzaile titulua eskatzen 

Argazkia: Remirez Buenos Aires-en. 2018ko Gasteriaren Joko 
Olinpiarretan epailea izan zen.

A I T Z I N D A R I A K
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da asmoa, eta poomsaean, mugimendu bakoitzaren 
akatsak edo zailtasunak.

Zure espezialitatea beti poomsaea izan da?

Duela hamar urte baino gehiago belauneko lotailu 
gurutzatua hautsi zitzaidan eta ez zidaten ebakuntza 
egin. Hortik aurrera, borroka utzi nuen, baina segitu 
nuen poomsaearekin. Hamazazpi urte bete arte 
noizean behin lehiatu nintzen borrokan, baina 
Batxilergoko bigarren ikasmailan hasi nintzenean ez 
nuen hainbeste denbora entrenatzeko. Erabaki nuen 
ikasi behar nuela eta poomsaean jarri nuen arreta.

Poomsaeak entrenamendu gutxiago eskatzen du?

Poomasean gutxitan entrenatzen bazara, azkena 
bukatzen duzu, eta kitto; borrokan, berriz, behar dena 
entrenatzen ez bazara, lesionatzen ahal zara; horixe da 
haien arteko diferentzia. Poomasean, bakarrik entrenatzen 
ahal zara; borrokan, beti zerbait gehiago behar duzu.

Arbitro gisa, prestakuntza jasotzen segitu duzu gure 
mugetatik at aritzeko?

2012an borrokako nazioarteko arbitro titulua 
eskuratu nuen. Urtero herrialde desberdin Argazkia: Emiratos Arabes. Ramirez Fujairah-eko Zayed Sports Complex-ean. 2018ko World Taekwondo Grand Prix Finala epaitu zuen.

«Arbitrorik gabe ez dago lehiaketarik»A I T Z I N D A R I A K
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batean egiten da eta hartan Bulgarian izan 
zen. 2015ean Bonnera (Alemania) joan nintzen 
poomasearen nazio-arteko titulua eskuratzera.

Norainokoa da emakumezkoen presentzia 
ikastaro horietan?

Badira emakumezkoak. Nazioarteko Federazioak 
emakumezkoak sustatu nahi dituenez arbitrajearen 
arloan, titulua lortzeko erraztasunak ematen ditu; hori da, 
hain zuzen ere, Nazioarteko Federazioaren alde ona. 
Lehen baldintza zen 4. dan-a izatea; orain, berriz 3. dan-a 
eskatzen da. Niri ez zait bidezkoa iruditzen; graduazio 
bera izan beharko luke. Titulu desberdinetan, bada 
gutxieneko adina eta gutxieneko dan-a. Nik beti bete ditut 
adinaren eta dan-en gaineko baldintzak, eta nazioartekoa 
egin nuenean bosgarren dan-a nuen.

Orain, baldintza gutxiago behar direnez, emakume arabiar 
eta afrikar gehiago ikusten dira. Ikastaroetan mundu osoko 
emakumeekin elkartzen gara, baina Afrikako eta herrialde 
arabiarretako emakume gutxi aurkezten dira. Europa da 
emakume gehien eramaten dituena. Asia eta Amerika dira 
arbitrajean emakume gehien dituztenak.

Eta nazioarteko mailan, zein egoeratan gaude?

Espainian nahiko egoera egokian gaude arbitrajearen 
arloan. Gure herrialdean emakume askok parte hartzen 

dute. Ez gaituzte ikusten, ez gaituzte ezagutzen; dena 
den, uste dut erkidego batzuetan emakume gehiago 
daudela arbitrajean gizonak baino. Jardunean gaudenon 
artean, bost emakumek dugu nazioarteko titulua: 
Carmen Navarro (Murtzia), 2008an Pekingo olinpiar 
jokoetara joan zena eta, aurretik, gazteriaren jokoetara; 
María Bautista (Galizia), Olivia Ortiz (Madril) eta Ana 
López (Alacant). Ni taldeko gazteena naiz eta Nafarroan 
nazioarteko titulua lortu zuen lehendabizikoa. Espainian 
soilik bi pertsonak dugu poomsaearen eta borrokaren 
nazioarteko titulua: Leongo mutil batek eta biok.

«Lehiaketetako giroa gustatzen zait»

Zer dakar nazioarteko maila hori izateak?

Hiru urtetik behin ikastaro bat egin behar da 
ezagutzak eguneratzeko, batez ere erregelamenduan 
aldaketaren bat dagoenean. Nik 2016az geroztik 
urtero egin dut ikastaroa zenbait arau aldatu baitira; 
hori dela eta, egunean nago erabat. Poomsaearen 
ohiko entrenamenduak alde fisikoa lantzen du; 
taktikarako, bideo asko ikusten ditut. Eta ahal dudan 
neurrian txapelketa erregionaletara joaten naiz 
arbitratzera, edozein dela ere kategoria (umeendako 
kategoria, kadetea, juniorra edo seniorra). Ahal dudan 
guztietan joaten naiz.

Argazkia: Remirez Moscun entrenatzen. Tokio 2020rako 
epaiketa training camp egoi-tzan.

Nazioartean aritzen diren Espainiako bost arbitro 
emakumezkoek sortu zuten 2007an FIRST taldea 
(Female International Referees Spanish Team), 
haren helburua izanik Espainian nahiz Espainiatik 
kanpo emakumeen integrazioa eta berdintasuna 
sustatzea taekwondoaren bidez, bereziki, 
Espainiako Taekwondo Federazioari atxikitako 
arbitro eta epaile puntu-emaile emakumezkoena.

«Arbitrorik gabe ez dago lehiaketarik»A I T Z I N D A R I A K
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Nazioarteko arbitroa izanda, oinarrizko kategoriak 
arbitratzen dituzu?

Ohikoa izaten da. Halaber, han dagoen giroagatik 
joaten naiz. Oso giro ona dago gure artean. Hara joaten 
naiz arbitratzea gustatzen zaidalako eta ongi pasatzen 
dudalako nire lankide arbitroekin. Halaber, giro ona dago 
arbitroen eta lehiakideen artean. Azken finean, guztiok 
gara kirolariak. 

«Aukeratu beharko banu, 
arbitrajea aukeratuko nuke»

Aukeratu beharko bazenu, zein alderdi aukeratu 
zenuke, kirolariarena ala arbitroarena?

Arbitrajea aukeratuko nuke, joan den urtean munduko 
ekitaldi guztietan egon nintzelako. Aurtengo martxoan 
hautatu ninduten training camp-era joateko. Europako 
eta Afrikako ehun arbritroren kontzentrazioa da, eta han 
aukeratuko dira 2020ko Tokioko Olinpiar Jokoetarako 
izendapenak: 14 europar eta 7 afrikar; ni Europako 14 
horien artean nago.

Hautaketa horren bukaeran, berrogeita hamar 
pertsonako taldea osatuko da, eta urtebeteko epean 
munduko federazioak baloratuko ditu. Argazkia: Taekwondo Taldekako Mundu txapelketa epaitzen Emiratos Arabes-en.

«Arbitrorik gabe ez dago lehiaketarik»A I T Z I N D A R I A K
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Zer dakar jokoen aurrehautaketan egoteak?

Izendatzen zaituzten txapelketetara joateko eskatzen 
dizute, eta bertan baloratuko dute gure gaitasuna 
jokoetara joanen diren 30 arbitroren azken hautaketa egin 
aurretik. Egun, olinpikoa izateko ametsa betetzen ahalko 
nuke, poomsaea ez baita olinpikoa.

Hasi nintzenean ez nuen inoiz pentsatu honaino 
ailegatzen ahal nintzenik. Iaz nire helburua zen Munduko 
Federazioak izendatzen zituen txapelketara joatea. 
Izugarri gustatzen zaizkit jokoak, jarraitzailea naiz; izan 
ere, hilabete osoa ematen dut kirol guztiak ikusten. Burutik 
pasatu zitzaidan boluntario gisa Madrilera, Parisera... 
joatea, ordaindu nezakeen edozeinetara. 50 pertsonako 
talde horretan nire burua ikusteak helburuak aldatu dizkit. 
Lehen nire lehentasuna zen izendapenak eta txapelketak 
batera ez gertatzea, banaka eta taldeka lehiatzen 
naizelako. Gaur egun ez dut aukeratzen, nire lehentasuna 
arbitrajea baita. Ikusten badut benetako aukera dudala 
jokoetan parte hartzeko... banoa pentsatu gabe!

Nola entrenatzen zara olinpiar jokoetako arbitroa 
izateko?

Training camp-ean berariazko proba batzuk egiten 
zizkiguten, azterketa medikoak, proba fisikoak, ingeles 

probak, idazketak... Neure burua prestatu behar izan 
nuen proba fisikorako, poomsaeak ez baitziren nahikoa 
eskatzen zen mailara iristeko. Arbitratzeko orduan, 
saiatzen naiz arbitratu ditudan borroken grabazio guztiak 
edukitzen eta berrikusi egiten ditut. Halaber berrikusten 
ditut polemikaren bat izan duten edo oso gogorrak izen 
diren borroka batzuk, erabakiak baloratu ahal izateko 
eta ikusteko nik nola eginen nukeen. Errazagoa da 
etxean ikustea zuzenean baino. Guk ere aukera dugu 

Argazkia: Remirez lortutako brontzesko dominekin (senior 
2 eta bikote mista 2) Alicanten egindako 2019ko Espainako Txapelketan.

borrokan bertan replay bideoa ikusteko. Entrenatzaileak 
erreklamatu ahal izateko txartel bat dauka, ekintzarekin 
ados ez dagoenean erabiltzen ahal duena. Eta batez ere 
horri erreparatzen diot, ongi kokatuta ote dagoen ekintza 
ikusteko. Batzuetan, gauden tokitik ez dugu dena ongi 
ikusten; hori dela eta erreklamatzen dute. Ekintza angelu 
guztietatik berrikusten da eta horrela ikasten duzu non 
jarri behar duzun, nola mugitu behar duzun pistan, zein 
diren zure akatsak, zergatik ez duzun ikusi... Neure burua 
berraztertzen dut eta aldiro ikusten ditut bideoak nire 
aitarekin batera. Gehiago dakusate lau begik bik baino.

«Ezin da bizi arbitrajetik»

Bizi daiteke arbitrajetik?

Ez. Izan ere, nik dena ordaindu behar dut. Espainiako 
Federazioak ez dit ezer ordaintzen, ezta Munduko 
Federazioak ere. Beti nire poltsikotik ordaindu behar 
dut bidaia, nire etxetik Txinaraino, Londreseraino edo 
Argentinarainoko bidaiak... Herrialdera iristen naizenean, 
txapelketa baldin bada, batzorde antolatzailearen kontura 
dira egonaldia eta mantenua. 100 euro ordaintzen 
dizkigute arbitrajeko egun bakoitzeko, baina munduko 
txapelketa batean eskatzen digute bost egunez egoitzan 
egotea, nahiz eta txapelketa soilik hiru egunekoa izan. 

«Arbitrorik gabe ez dago lehiaketarik»A I T Z I N D A R I A K
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Txapelketa hasi aurretik, arbitroek birziklapena egin 
behar dute bi egunez; kasu horretan, 300 dolar besterik 
ez dute kobratzen, borrokako hiru eguneko dieten 
kontzeptuagatik. 2018an suertatu zitzaidan Txinara 
joatea eta txartel soilak 900 euro balio zituen; eta 
gainera, ez nintzen behin joan, bitan baizik, eta beste 
behin Taiwanera, gehi Europarako bidaia guztiak.

Txapelketa ez denean, baizik eta egitera behartzen 
gaituzten ikastaro horietako bat, bidaia nahiz egonaldia 
parte-hartzailearen kontura dira.

Nola administra daiteke hori?

Bueno, konpentsatzen da beste txapelketa batzuekin. 
Europako bidaiak merkeagoak izan ohi dira baina beti 
galtzen dut dirua. Ez dut inoiz irabazten. Saiatzen 
naiz diru asko ez galtzen. Azken finean, esaten 
dudan bezala, hau nire bizioa da. Batzuei gustatzen 
zaie astebururo ateratzea eta diskotekan ehun euro 
gastatzea. Nire bizioa da bidaiatzea, mundua eta jende 
berria ezagutzea, arbitratzen.

Ezinezkoa izanen litzateke lanik gabe...

Informatikako irakasle gisa lan egiten dut Lanbide 
Heziketako institutu batean. Lehiaketa dudanean, on 
line klaseak egiten ditut. Nire lankideek aukera eman 

Argazkia: Remirez Chinan, 
Wuxi-ko World Taekwondo Grand Slam-en ban-derekin.

zidaten klase guztiak on line emateko, bai institutuan 
nagoenean bai handik kanpo nagoenean; soilik klase 
puntual batzuk egiten dira ikasleak bertan direla. Beraz, 
lehiaketa batean edo arbitrajearen training camp-ean 
nagoenean, nire klaseekin segitzen ahal dut urrunetik. 
Atzerrira joaten naizenean, beti lehendabizi interneteko 
konexioa bilatzen dut nire klaseak emateko. Hori da nire 
lana. Ezin da arbitrajetik bizi.

Zerk eraman zintuen informatikaren mundura?

Erabaki nuen informatika ingeniaritza egitea 
taekwondoagatik, nire aitak eta nire lehengusuak 
diseinatu baitzuten taekwondoaren arbitraje 
elektronikoaren munduko lehen sistema. Ordenagailuak 
eta markagailuak eramaten zituzten txapelketetara, 
eta han erakutsi. Probak etxean egiten zituzten; beraz, 
azkenean logikoa zen. 

«Ahal dudan guztian ematen dut izena»

Nola hobetu ahalko litzateke arbitroen 
estamentuaren egoera?

Batez ere, ikusgarritasuna izan behar dute. Taekwondoan 
argi dugu, arbitrorik gabe ez dago lehiaketarik. Kirolariak 
zaindu behar dira, baina arbitroak ere bai... lotsagarri 
iruditzen zait ni lehiaketetara joan eta han dena ordaindu 

«Arbitrorik gabe ez dago lehiaketarik»A I T Z I N D A R I A K



32

EMAKUMEEN KIROLAK BALIO

Nafarroako

behar izatea. Nazioarteko lehiaketetara joaten naizenean 
Espainia ordezkatzen dut, ez naiz joaten Paula Remírez 
bezala. Kirolari guztiek arbitrorik onenak nahi dituzte, 
baina ez da inor gutaz arduratzen, prestakuntzarik 
egokiena izan dezagun... Ez dugu gehiegi eskatzen. 
Behin kamiseta bat eskatu nuen lehiaketa batera joan 
behar nuelako astebetez eta erantzun zidaten jada 
kamiseta bat nuela. Azkenean xaboia eramaten dut eta 
egunero garbitzen dut nire kamiseta. Ez zaio laguntzen 
arbitroen estamentuari. Eta ez dituzte emakumeak 
sustatzen. Oso egokia da kirolariei laguntzea edozein 
kiroletan, baina arbitro emakumezkoak ere beste aukera 
bat dira eta oso gutxi sustatzen dituzte kirol guztietan.

Entrenatzaileak berak ez du kontuan hartzen bere 
kirolaria, kirolaria izateaz gain, arbitroa ere badela, 
behartuta baikaude titulua eskuratzera.

Nik ere badut entrenatzaile titulua. 2. mailako kirol titulua 
eskuratu nuen (horri taekwondoan «coach nazionala» 
deitzen zaio), eta edozein maila entrenatzen ahal 
dut. Beti gogoko izan dut irakaskuntza eta nire aitak 
gomendatu zidan adina izan ahala dan-ak eskura nitzala 
eta gauza bera egin nezala entrenatzaile tituluarekin.

Gaur egun lanbidea daukat, baina lanbidez aldatzea 
erabakitzen badut edo lanik gabe gelditzen banaiz, titulu 
bat daukat aritu ahal izateko.

Kirolaria, arbitroa, entrenatzailea, informatika 
irakaslea... Baduzu gauza gehiagotan aritzeko 
tarterik?

Bai, boluntarioa naiz. Hamabi urte nituenean La Paz-
eko scoutak entrenatu nituen. Hemezortzi nituenean ez 
nekien zer ikasi. Osasun arloa eta ingeniaritza gustuko 
nituen. NUPen ezarri zuten informatikako ingeniaritza 
teknikoa eta horixe aukeratu nuen. Osasun arlorako 
grina 2001ean ase nuen, DYAn (Errepideko Laguntza 
Elkartea) egin bainuen Anbulantzietako Garraioko 
Laguntzaileen ikastaroa. Denbora librea dudanean izena 
ematen dut eta zerbitzua ematen dut anbulantzian. Argazkia: Erromako Sari Nagusian akzio bat konsultatzen.

Argazkia: Remirez Maria Caladorekin Sanferminetako 
txupinazoa pizten DYA-ko bolondrestzat.
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Ahal dudan guztian ematen dut izena, kirol ekitaldiak 
izan edo ez. Duela hiru urte Osasun Larrialdietako 
Teknikariaren heziketa zikloa gainditu nuen; normalean 
jendeak titulu hori eskuratzen du lan egiteko asmoz, 
baina nik eskuratu nuen boluntario lanari begira. 

 Esperientzia horri esker sanferminetan txupinazoa 
botatzeko ohorea izan dut. 2017an, DYA aukeratua 
izan zen txupinazoa botatzeko eta nire lankideek barne 
bozketa egin zuten eta ni hautatu ninduten; horrek 

Argazkia: Remirez 2019ko Belgikako Open-a ikusten atsedenaldi batean.

konpentsatu zituen nik egindako ordu guztiak.
Halaber, boluntario lanari esker toki askotan egon 
naiteke: aireportu bateko simulazioetan, sanferminetako 
su artifizialetarako zerbitzuan Ziudadelaren barnean; 
hori guztia pribilegioa da niretzat, inor ezin baita barnean 
egon gu izan ezik. Ematen ditudan orduen truke 
horrelako uneak bizi ditzaket. Gauza bera gertatzen 
da entzierroekin eta sanferminekin. Han barregarriak 
ez diren egoerak ikusi izan ditut; ez nuen imajinatzen 
gertatzen zirenik baina, bai, gertatzen dira.

Zurea bezalako ibilbidea izanda, zein arlo 
aukeratzen duzu?

Lehiakide gisa, 2017. urtea aukeratzen dut; izan ere, 
urte horretan Espainiako Poomsae Txapelketa irabazi 
nuen, eta Europakoan 5.a bukatu nuen. Hori guztia kirol 
mailan. Urte horretan bertan hasi nintzen nazioarteko 
lehiaketetan parte hartzen arbitro gisa eta 2018ko 
urrian Buenos Airesko Gazteriaren Olinpiar Jokoetara 
joan nintzen. Izugarri gustatu zitzaidan hori guztia. Kirol 
guztiak egun gutxian ikusteko aukera izatea. Kalean 
topo egin nuen Mireia Belmonterekin eta berarekin 
joan nintzen hizketan autobusean. Neska zoragarria da 
eta esperientzia atsegingarria izan zen. Hiri olinpikoan 
bizitzea. Doanik sartzen ahal zen pabilioietan eta guztiak 
beteta zeuden; han dagoen giroa zoragarria da.

Arbitratu behar ez genuenean belar-hockeyeko 
partidetara joaten ginen, taekwondoaren pistaren 
ondoan baitzegoen. Beste aldean, gimnastika egiten 
zen baina beti egoten ziren ilarak han sartzeko. Egunero 
kirolei buruzko ikastaroak antolatzen ziren ikusleek 
modalitate bakoitza ezagut zezaten. Gu geunden tokian 
egiten zen eta ni ahal izan zuen guztira joan nintzen.
 
Ez da ezer galtzen Tokion elkartuko gara?

Hala espero dut. ■
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Paula Remírez Ruiz
■ Espainiako Poomsae txapelduna 2017an.
■ Espainiako Openeko Poomsae txapelduna 2017an.
■ 5.a Europako Poomsae Txapelketan 2017an.
■  Borroka eta poomsaeko Taekwondoaren Nazioarteko arbitroa.
■  Gran Prix eta Grand Slameko edizio guztiak zuzendu ditu 

2017tik.
■  Arbitroa Mujuko (Korea) Munduko Absolutuan 2017an eta 

Manchesterrekoan 2019an.
■  Arbitroa Hammameteko (Tunisia) Mundial Juniorrean 2018an.
■  Arbitroa 2018ko Gazteriaren Olinpiar Jokoetan Buenos Airesen.
■  Espainiako Poomsae txapeldunordea 2018an.
■  Brontzezko domina Espainiako Poomsae Txapelketan 2019an.
■  Nafarroako Gobernuak emandako arbitroen estamentuaren 

kirol balioen sariduna

34
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2019ko beken deialdirako bideratutako aurrekontua 257.000 eurokoa 
da, joan den ikasturtean baino %10,11 gehiago. Gainera, 2019an, 
haurdun egoteagatik parte hartu ez duten edo eskatutako kirol 
emaitzak lortu ez duten kirolariak sartu dira, 2017an lortutako kirol 
emaitzak kontuan hartuz.

Zuzendurik dago 2003an, 2004an edo 
2005ean jaio diren Foru Komunitateko 
kirolariei, azken bi urteotan nazioarteko eta 
estatu mailako txapelketetan parte hartu 
badute.

Programak sostengua eman nahi dio haien 
kirol karrerari zenbait arlotan, hala nola ikasketetarako eta prestakuntza 
akademikorako laguntza, eta orientazio medikoa eta nutrizionala. 
 

Gobernuak Nafarroan 
kirol-lanbidean hasteari eta 
jarduteari buruzko  
onetsi du. 

Miguel 
Induráin 
Fundazioko 
«Ibilbideak 
Kirolaren 
gailurrerantz» 
proiektuaren 
barnean, 
zehazki, 
«Kirola eta 
Emakumea» 
ibilbidearen 
barnean, 

urtarriletik maiatzera arte garatu da kirol 
proiektuen ikusgarritasuna hobetzeko 
programa bat, emakumea protagonista 
duena.

Programan honako hau egin da: elkarrizketak 
kirolariekin eta taldeekin, prestakuntza 
saioak, proiektu bakoitzaren banakako 
txostena komunikazioaren ikuspegitik eta 
haren ondorengo jarraipena.

Programa horren onuradunak izan dira 13 
klub, 2 kirolari eta epaile bat.

Familiaren 
erantzunkidetasunaren 

gaineko programak 
estaldura handitu du 

Talentu gazteen programa 

Miguel Indurain beketarako 
aurrekontua handitu da

Kirolaren lanbideak

Emakume protagonista gisa

Berritasun moduan, Miguel Indurain 
Fundazioko programa zabaldu da 
teknikarien eta arbitroen estamentura. 
Laguntzak ere handitu dira; gehienez 
ere 2.500 euro jasotzen ahal dira, 
aurrekontuko zuzkidura handitu 
baita 12.000tik 15.000 eurora.

Foru Komunitatean honako hauek daude goi 
mailako kirolean: 274 kirolari (93 emakume 
eta 181 gizon), 35 entrenatzaile (4 emakume 
eta 31 gizon) eta 12 arbitro (4 emakume 
eta 11 gizon); Nafarroako Kirolaren eta 
Gazteriaren Institutuak aitortu dizkie kirol 
merezimendu teknikoak. 
 

B  E  R  R  I  A  K

https://www.fundacionmiguelindurain.com/documento/114/Programa-Corresponsabilidad-Familiar-2019
https://www.fundacionmiguelindurain.com/documento/115/Programa-Jovenes-Talentos-2019
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/23/proyecto+ley+profesiones+deporte.htm
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/solicitudes/2019-r-194-2019-de-15-de-marzo-relacion-definitiva-alto-nivel-bon-n-89-9-de-mayo-de-2019.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/71/Anuncio-1/
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L E H I A K E T A R E N  A G E N D A

Bi itzuli klasiko, UCI egutegian daudenak, 1.2 
kategoriarekin. Aukera emanen diete estatu mailako eta 
nazioarteko txirrindularirik onenei Nafarroa zeharkatzeko 
iparraldetik hegoaldera.

Bi saio eginen dira klasika formatuarekin: Emakumeen 
Nafarroako Klasikoa, 115 km-koa, uztailaren 30ean 
eginen dena; irteera Iruñean (Gazteluko Plazan) dauka, 
eta helmuga Lekunberrin.

Uztailaren 31n, asteazkena, atseden eguna da, ondoren 
Nafarroako Emakumeen Klasikari ekiteko; 128 km ditu 
eta irteera Iruñean (La Morea merkataritza gunean) 
dauka, eta helmuga Lodosan.

«Emakume Master Cup», 2019ko Sanferminetako 
bigarren Master Cup femeninoa, sanferminetan Labrit 
frontoian eginen den esku-pilota txapelketa.

Emakumeendako Lizarrako Udalaren II. Trofeoa. 1.15.1 
klasea, puntuak ematen dituena ekainaren 22 Lizarran 
eginen den Espainiako errepideko txirrindularitza 
Koparako.

UZTAILA

EKAINA ABUZTUA

AZAROA

Iruña izanen da abiadura 
irristaketako hiriburu kontinentala

2019ko abuztuaren 25etik irailaren 1era arte, Antoniutti 
zirkuituan eta Txantrea UDCren pistan eginen da 
Europako Abiadura Irristaketako Txapelketa hiru 
kategoriatan (gazteak, juniorrak eta seniorrak) eta hiru 
espezialitatetan (pista, zirkuitua eta maratoia). 

Iruñeko Nafarroa 
Arenan izanen 
dira, azaroaren 
7tik 10era 
arte, Taldeen 
Oinarrizko 
Txapelketa 
Nazionala, banakako Oinarrizko Kopa eta Espainiako 
taldeen Kopako hirugarren fasea.

Nafarroako txirrindularitza-itzulia

Pilota

Txirrindularitza

Estatuko gimnastika erritmiko 
onena Iruñera itzuliko da

http://velocidad.fnp.org
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K  R  E  D  I  T  U  A  K

Kirolean berdintasunaren alde

Nafarroako kirolarien  
hurrengo buletinak 
jaso nahi dituzu?

NAFARROAKO EMAKUME KIROLARIAK 
4. zkia. 2019KO EKAINA

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko
aldizkari digitala

Nafarroako Arena. Kirol-Etxea 1. Solairua. 
Aizagerria plaza,1. 31006 Iruñea (Nafarroa)

Tel.: 848 42 78 92 - Faxa: 848 42 36 28
www.deporteyjuventudnavarra.es/eu

Koordinazioa:
Rubén Goñi Urroz

Begoña Echeverría Beroiz

Idazketa:
Cristina Gallo Suárez

Diseinua eta maketazioa:
Ana Simionescu

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/suscripcion-boletin
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