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V. ERANSKINA
KIROL JARDUERA 

ERNE: Eranskin hau kirola@oiartzun.eus posta elektronikora ERE 
bidali beharko da. 

1.- DATU OROKORRAK 

Kirol-Klub edo -Elkartearen izena: (1) SEXUA(1) 

Lehendakaria: (1) G   E 

Diruzaina: (1) G    E 

Idazkaria: (1) G    E 

Batzordekidea(k): 

G    E 

G    E 

G    E 

G    E 

Bazkide kopurua: 
GUZTIRA GIZ. EM. 

Kirol Atala(k): (1) 

(1) Derrigorrezkoak

Gazteria eta Kirola Saila 
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3.- MODALITATEA, KIROLARI, TALDEAK ETA ENTRENATZAILEAK 
ARGIBIDEAK: 1. Kirol modalitate bakoitzeko taula bana bete 

2. Kirolarien federazio ziurtagiriak aurkeztu behar dira
3. Banakako kirol modalitateetan 3. TALDEAK atala ez bete
4. Entrenatzaileen atalean:

- Dagokionean, kirol -klub eta -elkarteen entrenatzaile eta monitoreen datuekin osatu.
Federazioak zigilatutako entrenatzaileen zerrenda onartuko da kirol titulazio agiri bezala.
- Talde bakoitzeko entrenatzaile bakarra jarri beharko da (entrenatzaile batek bi talde
eramaten baditu bi aldiz zenbatu)
- Titulazioen agiria aurkeztu behar da. Agiri hori, aurreko urteetan aurkeztu bada eta
geroztik aldaketarik egon ez bada ez da berriro aurkeztu behar

(1) Adina kalkulatzeko deialdiaren urte naturala hartuko da kontuan. Hau da, aintzat izango da urte
naturalean betetzen diren urtean.

(2) Kirol titulazioa:
A: Monitore titulu gabea edo laguntzailea
B: Gazte eta Kirola Plan (GKP) – 0. Maila edo eskola kiroleko titulazioa eta antzekoak
C: Gorputz eta kirol ekintzen teknikaria (TAFYD) edo 1. Maila (KEE), Monitorea
D: Irakasle ikasketak heziketa fisikoa (kirol magisteritza) edo 2. Maila (KEE), Lurraldekoa
E: Jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako lizentziatuduna edo graduatua edo 3. Maila (KEE), Nazionala (edo baliokidea) 

(3) Euskara titulazioa:
A: Titulaziorik ez
B: 1. Maila (2. HE edo baliokidea)
C: 2. Maila (EGA edo baliokidea)     

1. MODALITATEA

2. KIROLARI FEDERATUAK (1) EMAKUMEZKOAK GIZONEZKOAK 

HERRIA OIARTZUN BESTEAK OIARTZUN BESTEAK 

8-12 urteko kirolarien lizentzia kopurua
13-18 urte bitarteko kirolarien lizentzia kopurua
(biak barne)
18 urte baino gehiagoko kirolarien lizentzia kopurua 

Aniztasun funtzionaldun kirolari lizentzia kopurua 

GUZTIRA 

3. TALDEAK MISTOAK EMAKUMEZKOAK GIZONEZKOAK 

12 urteko edo gutxiagoko kirolarien taldeak 

13 urtetik gorako kirolarien taldeak 

GUZTIRA 

4. ENTRENATZAILEAK
(8 urtetik gorako kirolarien taldeenak bakarrik) 

EMAKUMEZKOAK GIZONEZKOAK 

KOPURUA 

KIROL TITULAZIOA (2) A B C D E A B C D E 

KOPURUA 

EUSKERA TITULAZIOA (3) A B C A B C 

KOPURUA 
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