63/2007 Foru Agindua
3. artikulua. Aldez aurreko baimenak. Beharkizunak.
1. Foru agindu honen gai diren kirol teknifikazio unitateak egiteko beharrezko da, dena
dela, aldez aurretik baimen administratiboa edukitzea, 1998ko ekainaren 11ko Euskadiko
Kirolaren 14/1998 Legeko 4.2.m artikuluan aurreikusitakoaren babesean Eusko Jaurlaritzak ezar ditzakeen beharkizunei jarraituz.
2. Eusko Jaurlaritzak eskola kirolaren oinarriak eta printzipioak onartzen ez dituen
bitartean, kirol teknifikazioko unitateak baimentzeko ondoko beharkizun hauek bete behar
dira:
a) Unitate horietan egingo den jarduerak adin bakoitzak dituen ezaugarriei egokituta
egon behar du.
b) Kirol teknifikazioko unitateak egiteko partehartzaileen adinari egokitutako ekipoak
eta materiala eduki behar da.
c) Teknifikazioko unitateek errespetatu behar dute gai horretan eskumena duten
gipuzkoar erakundeen artean kirol modalitate horri buruz hitzartuko duten antolaketa.
d) Teknifikazioko unitateek lehiaketako jarduera batzuk ere izan ditzakete, baina
hastapen edo teknifikazioko unitateek ezingo dute lehiaketa erregularretan parte
hartu beste entitateekin.
e) Zuzendaritza teknikoa jardueraren ezaugarriei egokitutako kirol titulazioa duen
pertsona baten esku gutxienez egongo da. Era beran, pertsona horrek edo entitate
antolatzaileak prestakuntza teknikoa duten nahiko lagun izango ditu alboan,
bermatuta gera dadin ikasleek kalitate eta segurtasun baldintza egokietan egiten
dutela kirol jarduera.
f) Antolatzaileek aseguru poliza bat eduki behar dute jarduerak egiten ari direnean
partehartzaileek izan ditzaketen, edota, hala bada, hirugarrengoren batek izan
ditzakeen, kalte-galerengatiko erantzukizun zibila estaltzeko.
g) Antolatzaileek ikasleak onartzeko irizpide edo beharkizunak ezar ditzakete eta,
baita, kirol jarduerak ongi egiteko arau eta jarraibideak eman ere, zeinak era egokian
jakitera emango diren. Beharkizun, arau eta jarraibide horien helburua izango da
jarduerak baldintza egokietan egiten direla bermatzea. Ikasleak onartzeko
beharkizunek ezingo dute inoiz ere antolamendu juridikoak debekatutako
diskriminaziorik eragin, eta haien aplikazioak ere ezingo du arbitrario edo umiliagarria
izan.
h) Antolatzaileek ikasleen adinari eta gainerako zertzeladei eta kirol modalitatearen
ezaugarriei ahalik eta gehien egokituta egin behar dituzte jarduerak.
i) Antolatzaileek hezkuntza sistemak ematen dituen irakaskizunekin eta eskola
kirolaren programaren garapenarekin bateragarri izateko moduan egin behar dituzte
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jarduera horiek. Horretarako, teknifikazio unitateen jarduerei dagokion udalerriko
eskola kiroleko egiturak onespena eman beharko die.
j) Antolatzaileek eskola kirolaren arautegia eta adingabeen babesari eta neska eta
mutilen arteko berdintasunari buruz indarrean dagoen legeria erabat errespetatuz
egin behar dituzte jarduerak.
k) Jarduera horiek egiteko kirol instalazioek egokiak izan behar dute eta indarrean
dagoen legerian eskatzen diren higiene eta segurtasun baldintzak dituztenak
jarduera egiten ari direnean.

69/2008 Foru Agindua
3. artikulua. Irakaskuntzako jardueren osagarritasuna.
1. Kirol hastapeneko unitateen irakaskuntza jarduerak udal, eskualde eta lurralde eremuko
eskola kiroleko antolakuntzaren barruan egiten direnen osagarri izango dira eta ez haien
ordezko; beraz, elkarren artean koordinatuta programatuko dira.
2. Hastapeneko unitateak antolatzen dituzten entitateek eta/edo pertsonek bermatu
beharko dute beren jarduerak bateragarriak direla hezkuntza sistemak eskaintzen dituen
irakaskuntzekin eta eskola kiroleko programaren jarduerekin. Horretarako, hastapeneko
unitateetako jarduerek dagokion udalerriko eskola kiroleko egituraren adostasuna eskuratu
beharko dute.
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