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Komunikatu honen bidez, Urdaibai Eskubaloi Taldeak gaur egungo egoeraren 

berri eman nahi dizue, bizi dugun egoera honen barruan gure kirol-jarduera 

hasteko, Bizkaiko Foru Aldundiak Kirola Eskolaren bidez jasotako informazioen eta 

Euskadiko eta Bizkaiko federazioekin izandako bileren ondoren.  

Seguru asko hedabideen bidez jakingo duzuenez, irailaren 1ean, Eskola Kirolak 

honako ohar hau helarazi zigun: "Jakinarazten dizuegu, Eusko Jaurlaritzako 

Hezkuntza eta Osasun Sailetik bidaltzen dizkiguten gomendioei jarraituz, Eskola 

Kirolaren jarduerak ez direla hasiko egungo egoeraren bilakaerak ahalbidetzen 

duen arte. Unea iristen denean, horiei hasiera emateko dagokion baimena 

helaraziko dizuegu.” 

Jakinarazpen horren ondoren, irailaren 2an Bizkaiko klub guztiek bilera bat izan 

dugu Bizkaiko federazioarekin, eta bertan honako erabaki hauek hartu ditugu: 

 

- Eskola-kirola: benjaminak, alebinak eta infantilak, Eskola Kirolaren 

gidalerroei jarraituz, ez dira entrenamenduekin eta lehiaketekin hasiko, 

eta urriaren amaieran edo azaroaren hasieran entrenamenduak hasi ahal 

izango direla aurreikusten da, protokolo guztiak prestatuta, onartuta eta 

Eskola Kirolaren ikuspegiarekin. Txapelketa 2021eko urtarrilera arte 

atzeratuko litzateke. Pandemiaren bilakaeraren araberakoa izango da 

hori guztia, betiere Eskola Kirolak baimena eman ondoren. 

 

- Kirol federatua: gazteak eta seniorrak. Txapelketaren hasiera azarora 

arte atzeratuko da, eta, beraz, entrenamenduak ere atzeratuko dira. Era 

honetara, une honetan itxita dauden kiroldegi eta pisten irekiera ere 

egokitu daiteke. Irailaren 23rako Bizkaiko federazioak lehiaketa horien 

egutegi berri bat aurkeztea aurreikusita dago. 



Kadete maila: eskubaloian egoera normalean dauden kadeteak eskola-

kirolaren menpe daude, baina baliteke federatzea eta kirol federatuaren 

modalitatera pasatzea. Egoera horretarako, datozen egunetan 

gurasoentzako informazio-bilerak antolatuko dira, federatzeko egoera 

horrek dakarren guztia argituz. 

 

- Euskal Liga: oraingoz, euskal ligako taldeek lehiaketa hasteko 

aurreikusitako datari eusten diote, hau da, irailaren amaierari; beraz, gure 

senior mutilek entrenamenduekin jarraitu ahal izango dute. 

 

 

 

Klubaren aldetik, denboraldi hasiera prestatzen aritu gara aste hauetan, ohikoa 

den bezala, taldeak, entrenatzaileak, pistak, etab. prestatzen. Kasu honetan, 

protokoloak, planak, entrenatzaileen eta batzarreko langileen prestakuntza, 

materialak eta COVID-19ri aurre egiteko espezifikoak prestatu ditugu. 

Klubaren web orrian COVID19 PROTOKOLOAK sarbide bat prestatu da, non 

protokolo, plan eta informazio interesgarri horiek guztiak agertzen diren, 

www.urdaibaesku.com. 

Hasteko gogo handia dugu, batez ere gure neska-mutilek, eta kirol honek 

grinatsu egiten bagaitu ere, eutsi egin beharko diogu, denbora gutxian indarrez 

eta ezustekorik gabe abiatzeko zain. 

 

Komunikazio ofizialak iristen zaizkigun heinean informatuko dugu, gehiegizko 

informazioa eta, batez ere, ziurgabetasuna sortzen duten informazio okerrak 

saihesten saiatuko gara. 

 

Egoera lehenbailehen berrezarriko delakoan, guztion onerako, jaso ezazue agur 

bero bat. 

 

 


