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HOCKEYKO I. MAILAKO ENTRENATZAILE IKASTAROARI BURUZKO 
INFORMAZIOA 

 
Hockeyko I. mailako entrenatzaile izateko ikasketak multzo komunak, berariazko multzoak eta prestakuntza praktikoak 
osatzen dituzte. Ikasketak bukatutakoan, Hockeyko I. mailako entrenatzailearen ziurtagiria lortuko da. 
 
Ikastaro hau egingo duten ikasleek ikastaroaren berri izan dezaten, Euskal Hockey Federazioak informazio hau ematen 
du: 

 
 
HELBURUAK 
 
Prestakuntzaren helburua da ikasleek beharrezko ezagutzak lortzea, honetarako: 
 

 Hockeyaren kirol-hastapeneko betearazpen teknikoa baloratzea. 
 Akats ohikoenak identifikatzea eta zuzentzeko zereginekin lotzea. 
 Akatsak identifikatzeko eta zuzentzeko teknikak aplikatzea. 
 Kirolariak hockeyan hasteko saioetan zuzentzea. 
 Portaera tekniko-taktiko egokiena baloratzea. 
 Akats taktikoak identifikatzeko eta zuzentzeko metodologiak aplikatzea. 
 Lehiaketen ezaugarriak deskribatzea. 
 Jokatzeko materialen ezaugarriak, horiek ikasketa teknikoan duten eragina eta erabiltzeko arauak 

deskribatzea. 
 Araudiaren ezaugarriak eta aplikatzeko prozesua aztertzea, materialaren erabileraren eta lehiaketaren 

arabera. 
 Ikaskuntza-sekuentziak prestatzea. 
 Hockeyaren hastapeneko jardueretan parte hartzea (lehiaketa egokituak, jokoak). 
 Hockeyan hasteko saioa zehaztea, erreferentziako programaziotik abiatuta. 
 Helburuak lortzeko prozedurak aplikatzea eta helburuak zer mailatan lortu diren aztertzea eta ebaluatzea. 
 Programazioaren elementuak eta antolaketa deskribatzea. 
 Segurtasun-baldintzak praktikan identifikatzea. 
 Entrenamendu- eta lehiaketa-tokietako segurtasun-arauak ezagutzea eta interpretatzea. 
 Antolaketaren ezaugarriak eta behar materialak deskribatzea, bai eta entrenamenduetan edo lehiaketetan 

taldeei laguntzeko giza baliabideak ere. 
 
IKASTAROARI BURUZKO INFORMAZIOA (MULTZO KOMUNA ETA BERARIAZKO MULTZOA) 
 
A) Sartzeko baldintzak: 

1. (gutxienez, 16 urte). 
2. Sartzeko azterketa teoriko-praktikoa gainditzea (ikus II. eranskina). 
3. Ikastaroan izena emateko kuota ordaintzea:  

 Multzo komuna:     110 €  
 Berariazko multzoa + Prestakuntza praktikoa: 270 € 

4. Gurasoen baimena adingabeentzat. 
 
 
 
B) Ikasketa-plana 
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Ebazpena, 2011ko uztailaren 13koa, Kirol Kontseilu Goreneko Lehendakaritzarena, hockey kirol-modalitatearen 
prestakuntza plana argitaratzen duena. 
 

HASIERAKO ZIKLOAREN IRAUPENA 
(h):   Iraupena Modalitatea 

MULTZO KOMUNA 
Kirol-jokabidearen oinarriak  20 D 
Lehen sorospenak   30 D 
Jarduera fisiko egokitua eta desgaitasuna 5 D 
Kirol-antolakuntza   5 D 
MULTZO KOMUNAREN GUZTIZKOA     60   

BERARIAZKO MULTZOA 
Hockeyaren Jokoko Prestakuntza Teknikoa I 16 SP 
Hockeyaren Jokoko Prestakuntza Taktikoa I 9 SP 
Areto-hockeyaren funtsezko oinarriak I  10 P 
Hockeyko atezainaren entrenamendua I 10 P 
Belar-hockeyaren oinarrizko 
erregelamendua I  8 SP 
Entrenamenduaren metodologia eta didaktika I 6 D 
Segurtasuna eta higienea hockey kirolean eta garapen profesionala 6 D 
BERARIAZKO MULTZOAREN 
GUZTIZKOA     65   
Prestakuntza praktikoa     150 P 
IKASKETEN GUZTIZKOA     275   

 
Modulu bakoitzaren edukiak ikusteko, irakurri I. eranskina 

 
C) Ikastaroa egitea: 
 
 SARRERA PROBA: 2020-12-19   

Tokia:   Club Atlético San Sebastián 
           
 
 MULTZO KOMUNA:  

    Hasiera:    2021eko urtarrilaren 18a 
Amaiera:   2021eko apirilaren 10a 
Ohiko azterketa:   2021eko apirilaren 10a 
Ohiz kanpoko azterketa:  2021eko maiatzaren 15a 
 

 
 
 
 BERARIAZKO MULTZOA: Aurrez aurreko eskolak:   Tokia: Club Atlético San Sebastián 

    Hasiera:    2020-12-19 
Amaiera:   2021-01-09 
Ohiko azterketa:   2021-01-09 
Ohiz kanpoko azterketa:  2021-02-20 
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ESKOLAK EMATEKO METODOLOGIA: 
Metodologia ERDIPRESENTZIALA da, aurrez aurreko eskola praktikoak eta Internet bidez ONLINE egiten 
direnak bateratuko baititu, araudi erregulatzailearen arabera.  
 
Ikastaro honetarako prestakuntza erdipresentzialaren ezaugarriak: 
1. Teorikotzat hartzen diren ordu guztiak teleprestakuntza-modalitatearen arabera egingo dira. 
2. Ikasleak ikastaroa egiten den plataforma informatikoan sartuko dira, beren erabiltzaile-izenarekin eta 

pasahitzarekin; ikastaroa antolatzen duen erakundeak aldez aurretik esleituko baitizkie. 
3. Eduki teoriko guztia plataforma horretan egongo da eskuragarri, eta ikasleak bere ekipo informatikoan 

deskargatu edo inprimatu ahal izango du, aztertzeko edo kontsultatzeko. 
4. Programaren modulu bakoitzak hiru zati ditu:  

a. Moduluaren eduki teorikoak 
b. Moduluko ariketak 
c. Modulua ebaluatzeko probak 
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5. Multzo komuna gainditzeko, ikasleak:  
 

Ikastaroaren modalitatea online da, hau da, hezkuntza-plataformaren bidezkoa eta banakakoa. 
 
Azken notari dagokion portzentajea hau izango da: 

 
i. Notaren % 60: 

Plataformako lana:  
 Ariketak 
 Atazak 
 Online testa 
 Taldekako erakusketa-lan birtualak 

 
ii. Notaren % 40: 

Aurrez aurreko azken azterketa teorikoa. Irakasgai bakoitzeko bat egingo da. Test motakoa 
izango da. 

 
 

6. Berariazko multzoa gainditzeko, ikasleak: 
 
“Etengabeko ebaluazioa” egingo da, balorazio-mekanismo gisa ulertuta. Ebaluaziorako, hainbat proba edo 
jarduera finkatuko dira irakasgaian zehar, eta, hala, ikasleak ikasturte osoan izan duen bilakaera 
pedagogikoa ebaluatuko da. Ebaluazioan hau baloratuko da: 

a. Ezarritako gaitasunak eskuratzea. 
b. Ikasturte osoko jarrera: interesa, parte-hartzea 
c. Ikaslearen progresioa, ikasturtearen hasieratik prestakuntza-aldia bukatu arte. 
d. Ikasleak GAI gisa gainditu beharko ditu irakasgai bakoitzeko ariketak, atazak eta ebaluazio-

probak. Gai izango dira proposatutako galderen % 75i gutxienez zuzen erantzuten dioten proba 
guztiak. 

e. Aurrez aurreko azken ebaluazioa gainditu beharko du gutxienez 10etik 5 puntu lortuta. 
f. Azken notari dagokion portzentajea hau izango da: 

 
i. Notaren % 60: 

1. Plataformako lana: Ariketak, atazak, online testa 
2. Aurreikusitako saio presentzialetara gutxienez % 80 joatea. Ikasle batek ez 

badu parte hartzeko eskatzen den gutxieneko baldintza betetzen, ezin izango 
da ebaluatu “etengabeko ebaluazioa” sistemaren bidez; beraz, ebaluazioa 
azterketa teoriko eta praktikoaren sistema tradizionalaren bidez egin beharko 
du (deialdi arruntean nahiz berezian). Nolanahi ere, gainerako eskakizunak bete 
beharko ditu arlo bakoitzeko ariketak, atazak eta online testa gainditzeko. 

3. Ikaslearen aurrerapena eta bilakaera (asteko balorazio-orria) 
 

ii. Notaren % 40: 
1. Aurrez aurreko azken azterketa teorikoa (ez da azken proba praktikorik 

egingo, alderdi hori etengabeko ebaluazioaren bidez ebaluatuko baita). 
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7. Ikasleek tutoreari kontsultak egiteko gune bat izango dute, eta bertan tutoreak ikasleek erantzuna 
emango die ikastaroari buruz ikasleek egindako galdera eta zalantza guztiei. Posta elektronikoa erabiliko 
da irakaslearekin harremanetan jartzeko. EZ DA AURREIKUSTEN TELEFONO-ARRETA ESKAINTZEA. 

8. Zati teorikoa edo teleprestakuntza egiteko ez dago aurrez ezarritako ordutegirik; beraz, ikaslea nahi 
duenean eta nahi duen denboraz sartu ahal izango da ikastarora. Kontuan hartu behar da erakunde 
antolatzaileak ikasleen konexioen datuak erregistratuko dituela. 

9. Irakasgai guztien azken azterketak PRESENTZIALAK izango dira. 
10. COVID_19 pandemiaren egoera kontuan hartuta, ikastaroaren zuzendaritzak beharrezko tresnak ditu bere 

saio presentzialak GELA BIRTUALAREN bidez emateko (bi noranzkoko komunikazioa ikasleen eta 
irakasleen artean, eta sinkronikoa, asistentzia erregistratzeko sistema, saioen grabazioa...), saio horiek 
emateko beharrezkoa bada. 

 
ONARPENA: 
Ikasturte bakoitzean gehienez ere 30 ikasle onartuko dira, eta kopuru hori % 10 arte luzatu ahal izango da. 
  
Eskaera-kopurua 30 baino puskaz handiagoa bada, bigarren ikastaroa programatuko da, baldin eta ikasle-
kopurua hori bideragarri egiteko adinakoa bada. 
Sarrera-proba gainditu eta A) atalean aipatutako gainerako sarrera-baldintzak betetzen badira, onartuko da. 
 

  
D) Inskripzioa eta zenbatekoak 
 
 
IKASTAROAN IZENA EMATEA (sarrera-proba + multzo komuna + multzo berezia + praktikak) 

 
Interesdunek 2020-12-13 baino lehen eman beharko dute izena, mezu elektroniko bat bidaliz ekfb@euskalkirola.eus 
helbidera, datu hauek adierazita: 
 
- Izen-abizenak 
- Jaiotze data 
- NAN 
- Helbidea 
- Udalerria 
- Probintzia 
- Posta-kodea 
- Posta elektronikoa 
- Telefonoa 
 
Hau ere erantsi beharko da: 
 
- NANaren fotokopia 
- Matrikularen zenbatekoa ordaindu izanaren egiaztagiria (kontu-zk.: ES68 0138 0038 5301 1370 2724). 
 
 
SARRERA-PROBAREN ZENBATEKOA: 25 €  
Probaren edukia V. eranskinean kontsulta dezakezu. 
MULTZO KOMUNAREN ZENBATEKOA: 110 €  
BERARIAZKO MULTZOAREN ZENBATEKOA + PRESTAKUNTZA PRAKTIKOA: 270 €  
 
Izena eman aurretik, berrikusi baliozkotzeen IV. eranskina 
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BEKAK 
 
Bizkaian erroldatuta daudenek (uneko urteko urtarrilaren 1etik aurrera, etenik gabe) aukera dute beka eskatzeko, 
BFAren bidez (argitaratuz gero).  
Aurreko ikasturterako argitaratutako azken deialdirako esteka jarri dugu, aztertu ahal izateko: 
https://www.bizkaia.eus/kultura/Dirulaguntzak_eta_laguntzak/pdf/I-816_2019_cas.pdf?hash=dedb03c4484caf8f030fee83e9008fe6 
 
 
E) Irakasleak 
 
 BERARIAZKO MULTZOA: Taula erantsia (III. eranskina) 
 
 
F) Ziurtagiria 
 
Kirolaren Euskal Eskolak emango die ziurtagiri hori multzo komuneko eta berariazko multzoko ziurtagiriak dituztela 
egiaztatzen dutenei eta prestakuntza praktikoko multzoko ordu-karga amaitu dutenei. 
 
 
G) Sarrera-proba 
  
Hockey kirol-modalitatearen prestakuntza-plana argitaratzen duen Kirol Kontseilu Goreneko Presidentetzaren 
2011ko uztailaren 13ko Ebazpenaren I. eranskinean zehaztutako edukiak. 
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I. ERANSKINA 

 
 
Berariazko multzoa: helburuak, edukiak eta ebaluatzeko irizpideak. 
 
Kirol Kontseilu Goreneko Presidentetzaren 2011ko uztailaren 13ko Ebazpena, hockey kirol-modalitatearen 
prestakuntza-plana argitaratzen duena. 
 
 
Arloa: Hockey Jokoaren Prestakuntza Teknikoa I 
 
Oinarri teknikoak erasoan: 
– Trebatzea. 
– Joan-etorriak bolarekin eta bolarik gabe . 
– Bola-geldialdiak 
– Norabide-aldaketak. 
– Paseak. 
– Hartzeak. 
– Atezaintzarako jaurtiketak. 
 
Defentsarako oinarri teknikoak: 
– Defentsa-jarrera. 
– Defentsa-printzipioak. 
– Jokalari bat markatzea. 
– Defentsa motak. 
 
 
Arloa: Hockey Jokoaren Prestakuntza Taktikoa I 
 
Defentsako oinarri taktikoak: 
– Oinarrizko printzipioak. 
– Euskarri-kontzeptuak. 
– Defentsa-egoerak bola geldirik dagoela. 
– Gutxiagotasun/berdintasun/nagusitasuneko ekintzak ebaztea. 
– Defentsako joko-sistemak. 
– Eremuko defentsa. 
– Banakako edo presiozko defentsa. 
– Defentsa mistoa. 
 
Oinarri taktikoak erasoan. 
– Oinarrizko printzipioak. 
– Talde baten antolaketa. 
– Eraso-jokoaren faseak. 
– Erasoko egoerak, bola geldirik dagoela. 
– Gutxiagotasun/berdintasun/nagusitasuneko ekintzak ebaztea. 
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– Joko-sistemak. Oinarrizko printzipioak. 
– 4:4:2 sistema. 
– 4.3.3 sistema. 
– Sistemaren aurkako erasoa eremuan edo presioan. 
 
 
Arloa: Areto-hockeyaren funtsezko oinarriak I 
 
– Areto-hockeyaren oinarrizko oinarriak. 
– Jokalekua eta materialak. 
– Desberdintasun teknikoak. 
– Desberdintasun taktikoak. 
– Garapen teknikoan eragiten duten berariazko joko-arauak. 
– Areto-hockeyko talde bat antolatzea. 
 
Arloa: Hockeyko atezainaren entrenamendua I 
 
– Hockeyko atezainaren oinarrizko prestakuntza. 
– Berariazko materiala. 
– Berariazko gaitasun fisikoak. 
– Berariazko trebetasun teknikoak. 
– Geldialdiak, babesak, oinak, eskua, stick-a. 
– Urrunketak. 
– 3 eta 6 metroko lana. 
– Atezaintzako irteerak. 
– PenaltyCorner. 
– PenaltyStroke. 
– Ikaskuntza teknikoan aurrera egitea. 
– Gogoeta psikologikoak. 
 
Arloa: Belar-hockeyaren oinarrizko erregelamendua I 
 
– Hockey Jokoaren Oinarrizko Erregelamendua. 
– Erregelamenduaren oinarrizko elementuak. 
– Jokalekua eta materiala. 
– Entrenatzailearen eta jokalarien jokabidea. 
– Arau-hauste garrantzitsuak eta zehapenak. 
– Entrenatzailea eta taldea prestatzeko araudia. 
 
Arloa: Entrenamenduaren metodologia eta didaktika I 
 
– Irakaskuntzaren printzipio metodologikoak. 
– Teknika eta taktika ikasteko metodoak eta estrategiak. 
– Erabakiak hartzea zeharkako ardatz gisa. 
– Irakaskuntza progresiboa etapetan. 
– Lehiaketa arautu egokituak. 



  

9 

– Partida bat zuzentzeko oinarrizko alderdiak. 
– Entrenamenduari eta lehiaketari laguntzeko teknologia berriak. 
– Ordenagailua erabiltzea entrenamendu-saioak diseinatzeko. 
– Partida edo entrenamendu baten oinarrizko azterketa. 
 
Arloa: Segurtasuna eta higienea hockey kirolean eta garapen profesionalean. 
 
– Hockeyko lesio ohikoenak ezagutzea. 
– Berezko lesioak hockeyko material espezifikoa erabiltzeagatik. 
– Babesgarrien erabilera eta beharra jokoan eta entrenamenduan. 
– I. mailako hockeyko teknikariaren eginkizunak eta zereginak. 
– Kirol-irakaskuntza berezietako prestakuntza-mailak antolatzea, aldi iragankorraren barruan. 
 
 
 
Irakasgai bakoitzeko azterketak aurreko edukietan ezarritakoa beteko dute. 
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II. ERANSKINA 
 
Prestakuntza praktikoaren multzoa: Helburuak eta edukiak. 
 
Prestakuntzako helburuak. 
a) Testuinguru praktiko batean, lortutako ikasketak osatzea 
b) Kirol eta laneko benetako testuinguruan, lortutako helburuen betetze-maila ebaluatzea. 
c) Kirol-hastapeneko jarduerak, lehiaketak eta bestelako ekitaldiak (…) egiten laguntzea. 
d) Portaera etikoa, komunikatzeko gaitasun pertsonalak eta talde-lana erakustea. 
e) Hockeyan hasteko saioak zehaztea eta zuzentzea. 
f) Lanpostuan autonomiaz, ekimenez eta erantzukizunez jardutea. 
g) Lehiaketetan kirolaria zuzentzea. 
h) Dagokion kirol- eta lan-antolaketari buruzko ezagutza osatzea, errazago txertatzeko. 
Jarduerak. 
– Ikasleak tutoreak egindako jarduera behatzeko fasea (25 ordu). 
– Kirolariei eta ikasleei kasu egitea, alderdi pertsonalei buruz informatuz eta orientatuz, etab. 
– Praktiken memoria-lan gisa ikusten duen lanaren oharrak hartzea. 
– Taldeekin lan egiteko denborak antolatzea. 
– Praktiketako ikasleak tutorearekin duen lankidetza-fasea (75 ordu). 
– Tutoreari eskoletan laguntzea, kirol-materialean eta kirolarien antolaketan lagunduz. 
– Programatutako ariketetan, jokalariak antolatzea tutorearen jarraibideen arabera. 
– Taldearen kirol-lehiaketetarako joan-etorrietan laguntzea. 
– Entrenamendu-lanerako unitate didaktikoa diseinatzea esleitutako taldeekin. 
– Jarduketa-fasea (50 ordu), tutoreak gainbegiratua. 
– Lehen sorospenak kasu praktiko batean aplikatzea. 
– Denbora jakin baterako entrenamenduaren plangintza arduraz diseinatzea. 
– Irakaskuntza- eta ikaskuntza-lanak egitea, tutoreak ezarritako helburuen eta programazioaren arabera 
esleituak. 
– Entrenamendu-saioak programazioaren arabera antolatzea eta zuzentzea. 
– Kirolaria partidetan edo lehiaketetan zuzentzea. 
 
Kirol-irakaskuntzako modulu espezifikoa egiteko prozedura: Prestakuntza praktikoa 
Kodea: MED-HIHI107 
 
 
1. Ikasleak Euskal Hockey Federazioari adieraziko dizkio praktikak egiteko aurreikusitako egunak eta orduak, bai eta 

irakasgai hori zein ikastetxetan egin nahi duen ere. 
2. Hockeyko Euskal Federazioak egiaztatuko du ea klub horretan baden horretarako baldintzak betetzen dituen 

tutore bat. 
3. Euskal Hockey Federazioak noiznahi egiaztatu ahal izango du praktikak eskatutakoaren arabera egiten ari diren, 

eta, hala ez bada, irakasgai hori bertan behera geldituko da. 
4. Praktiken egoera-orria betetzea (hurrengo orrialdean dago). Tutoreak bete eta sinatu behar du, ondoren Euskal 

Hockey Federaziora bidaltzeko. 
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PRAKTIKEN EGOERA-ORRIA. 
 
Ikaslea: ____________________________________________________________ 
 
Tutore-instruktorea ______________________________________________________ 
 

Aurreik
usitako 
data 

 
...... 
etatik 
......etara 

 
ordu
ak 

 
gauzatua 

 
Arloa*/Fasea
** 

 
Oharrak 

 
Tutore edo 

instruktorearen 
sinadura 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

*.- I : hasiera.   P : jardueren programazioa 
**.- O : oharra.   C : elkarlana:   A : gainbegiratutako jarduera 



  

12 

 

III. Eranskina 
 
 
 

BERARIAZKO MULTZOKO IRAKASLEEN TAULA 
 
 
 
 

 Irakasgaia Irakaslea Titulazioa 

M
ul

tz
o 

ko
m

un
a:

 

KIROL-JOKABIDEAREN OINARRIAK  EKFB   

LEHENENGO SOROSPENAK EKFB 
  

  

JARDUERA FISIKO EGOKITUA ETA 
DESGAITASUNA 

EKFB   

KIROL ANTOLAKUNTZA EKFB   

Be
ra

ria
zk

o 
m

ul
tz

oa
 

Hockeyaren Joko Prestakuntza Teknikoa I FVH/EHE  

Hockeyaren Joko Prestakuntza Taktikoa I FVH/EHE  

Areto-hockeyaren funtsezko oinarriak I FVH/EHE  

Hockeyko atezainaren entrenamendua I FVH/EHE  

Belar-hockeyaren oinarrizko erregelamendua I FVH/EHE  

Entrenamenduaren metodologia eta didaktika I FVH/EHE  

Segurtasuna eta higienea hockey kirolean eta 
garapen profesionala 

FVH/EHE  
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IV. ERANSKINA 

 
MULTZO KOMUNAREN ZENBATEKOA: 

Titulazio hauetakoren bat duten ikasleek multzo komuna osorik edo zati batean baliozkotzeko eskatu ahal 
izango dute, kirol-prestakuntzako jarduera egingo duten mailan:  

 Gorputz Hezkuntzako lizentziaduna 
 Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentziaduna edo graduatua 
 Maisu-maistra: Gorputz Hezkuntzako espezialitatea, Lehen Hezkuntzako graduatua, Gorputz 

Hezkuntzako aipamenaz.  
 Gorputz eta Kirol Jardueren Animazioko goi mailako teknikaria 
 Natura-ingurunean gorputz- eta kirol-jarduerak gidatzeko teknikaria  
 LOGSE titulazioren bat izatea: futbola, saskibaloia 2015era arte, mendia… 

Baliozkotzearen tramitazioa ikasleek berek egin behar dute multzo komuna hasi aurretik; hau da, 
pertsona fisikoak egingo dio baliozkotze partzialerako edo osorako eskaera Kirol Kontseilu Gorenari (CSD) , 
eta horrek emango edo ukatuko ditu baliozkotzeak. 

Prozesu hori errazte aldera, EKFBek konpromisoa hartzen du ikasleen eta CSDren artean bitartekotza 
egiteko, ikasturte batean eskatzen diren baliozkotze guztiak izapidetzeko, baldin eta 2020ko azaroaren 1a 
baino lehen dokumentazio hau aurkezten bazaio EKFBri:  

 Eskaera, ikasleak behar bezala beteta eta sinatuta 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/206525_Solicitud_V6.pdf 

 Ziurtagiri edo titulu akademiko konpultsatua 

 Nortasun-agiria  

Dokumentazioa ezarritako epean aurkezten ez bada, eta goian aipatzen den moduan, ikasleen ardura 
izango da hura baliozkotzea eta behar den epean eta moduan aurkeztea, multzo komuna hasi aurretik. 
Baliozkotzea ezarritako epean aurkezten ez bada, matrikularen xede den mailari dagozkion prestakuntza-
modulu guztiak egin beharko dira. 

LOE multzo komun bat egin duten pertsonek ez dute matrikulatu behar, ez eta modulua baliozkotu 
behar ere, prestakuntza aldez aurretik gainditu dutelako. Titulu hori badutela egiaztatzen duen ziurtagiria 
aurkeztu beharko dute. 
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V. eranskina 
 

BERARIAZKO BALDINTZAK EGIAZTATZEKO PROBA ANTOLATZEA 

 
Probaren egitura: 
 
– Gorputzaren aurrean dagoen bola baten alboko desplazamendua, elkarren artean 30 cm bereizitako bi 
lerro zeharkatuz. Parte-hartzaileak 15 segundoz saiatu beharko du bi lerroak ahalik eta aldi gehien pasatzen, 
stick-a txandaka erabiliz zuzen eta errebesekoa. 
 
– 10 metroko desplazamendua lerro zuzenean (joaneko ibilbidean), bola eramanda, eta 5 kono edo 
markaren arteko itzulerako desplazamendua, abiapuntura iritsi arte. Ibilbidea ahalik eta azkarren bukatzen 
saiatuko da, kono edo markarik ukitu gabe. 
 
– Jaurtiketa, 10 metrora dagoen 5 metroko zabalerako aterantz bultzatuz. Parte-hartzaileak 5 saio ekinaldi 
izango ditu ahalik eta puntu gehien pilatzeko, bola 1, 2 edo 3 puntuko eremuetara helaraziz. 
 
– Gorputzaren alde batera eta bestera ondoz ondo iristen diren 10 bola hartzea, 4 metroko lerroa zeharkatu 
ez dezaten. Parte-hartzailea txandaka jarriko da harrera-eremuaren alde batean eta bestean, eta zuzen (1 
puntu) edo errebesekoa (1,5 puntu) erabiliko du. 
 
– Lerro batetik 5 bola jaurtiko dira kolpatzeko teknikarekin, 15 metrora dagoen banku edo ateraino, eta 
bigarren bola ezin izango da bota lehenak bankua ukitu arte. 5 jaurtiketak ahalik eta azkarren egiten saiatu 
behar da. 
Ebaluazio-irizpidea: 
 
Berariazko probak gainditutzat jotzeko: 
○ Izangaiak gai izan behar du proba guztiak egiteko, zuzenketa tekniko eta erregelamenduzkoaren irizpidea 
aplikatuz: zuzen-errebeseko kontrola (1), gidatzea (2), push-a (3), zuzen eta errebeseko hartzea (4) eta 
eskuak elkartuta kolpatzea (5). 
 
– Proba gainditu ahal izateko, gutxienez 5 proba batuz lortutako azken batez besteko puntuazioan 5 
eskuratu beharko da. 


