
 

KIROLARI FEDERATUAK 
 

1. Aurreko artikuluan jaso ez diren kirolari federatuek entrenamenduak egin ahal izango dituzte 

banaka, aire zabaleko espazioetan, egunean bitan, 06:00etatik 10:00etara; 20:00etatik 

23:00etara, eta bizi diren UDALERRIAren mugen barruan. 
 

Kirol-jarduera garatu behar duten naturguneetara sartu ahal izango dira, hala nola, itsasora, 

ibaietara edo urtegietara, besteak beste. 
 

Egiten den kirol-modalitatean animaliek parte hartzen badute, animaliak dauden lekuan egin ahal 

izango da, aldez aurretik hitzordua eskatuta eta denbora-tarte berean. 
 

2. Kirol egokituko modalitateen kasuan, aurreko artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoa beteko 

da. 
 

3. Aurreko artikuluko 5. atalean ezarritako pertsonen arteko segurtasun-distantzia errespetatu 

beharko da (2 edo 10 metro). 
 

4. Entrenamenduetan ezin izango da entrenatzailerik edo bestelako laguntzailerik egon. 
 

5. Dagokion kirol-federazioak behar bezalako egiaztapena emango die federazioan sartuta dauden 

eta baldintza horiek betetzen dituzten kirolariei, eta, ondorio horietarako, behar besteko kirol-

lizentzia egiaztatutzat joko da. 

KIROLARI PROFESIONALAK eta 

GOI-MAILAKO KALIFIKAZIOA DUTEN 

KIROLARIAK 

 
1. Goi-mailako edo interes nazionaleko kirolari gisa 

kalifikatutako kirolari profesionalek banaka egin ahal 

izango dituzte entrenamenduak, aire zabalean, kirolaria 

bizi den PROBINTZIAren mugen barruan. Horretarako: 

 

a) Kirol-jarduera egin behar duten naturguneetara 

sartu ahal izango dira, hala nola itsasora, ibaietara 

edo urtegietara, besteak beste. 

 

b) Beharrezko kirol-tresnak eta ekipamendua erabili 

ahal izango dituzte. 

 

2. Artikulu honetan aipatzen diren eta kirol egokituko edo 

paralinpikoko modalitateak egiten dituzten kirolariek beste 

kirolari baten laguntza izan ahal izango dute. Kasu 

horretan, pertsonen arteko segurtasun-tarteak murriztu 

egingo dira kirola egiteko, eta biek erabili beharko dute 

musukoa. 

 

3. Entrenamenduen iraupena eta ordutegia beharrezkoak 

direnak izango dira. 

 

4. Entrenatzaile-lanak egiten dituen pertsona batek ikusi 

ahal izango ditu entrenamenduak, baldin eta beharrezkoa 

bada eta neurri egokiak mantentzen baditu. 

 

5. Pertsonen arteko segurtasun-distantzia 2 metrokoa 

izango da. 1. Bizikletak, patinak edo antzeko beste tresna 

batzuk erabiltzean; kasu horretan, 10 metrokoa izango 

da. 

(Kirol egokituan edo paralinpikoan izan ezik). 

 

6. Dagokion kirol-federazioak behar bezalako egiaztapena 

emango die federazioan sartuta dauden eta baldintza 

horiek betetzen dituzten kirolariei. Horretarako, kirol-

lizentzia edo Goi-mailako kirolariaren ziurtagiria behar 
bestekotzat joko da. 

KIROLARIAK
 

 

LIGA PROFESIONALetako kirolarien oinarrizko 

entrenamendua 
1.Liga profesionaletan parte hartzen duten kirol-klub edo -elkarte anonimoetako kirolariek 

oinarrizko entrenamenduak egin ahal izango dituzte, banakako kirol-modalitate jakin batera 

zuzenduta. 

 

Agindu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, oinarrizko entrenamendutzat joko da kirol-klub 

edo -elkarte anonimoek dituzten entrenamendu-zentroetan egiten den entrenamendu 

indibidualizatua, kirol-modalitate bakoitzaren behar berezietara egokituta. 

 

2. Kirolari horien oinarrizko entrenamenduak egiteko, zorrotz beteko dira COVID-19ren kutsatzea 

prebenitzeko gizarte-urruntasuneko eta higieneko neurriak (gutxienez bi metroko pertsonen arteko 

segurtasun-distantzia, eskuak garbitzea, instalazioak erabiltzea, osasun-babesak, eta kirolariak eta 

instalazioko laguntzaileak babesteari buruzko gai guztiak). 

 

3. Dagokion liga profesionalak behar bezalako egiaztapena emango die bertan sartuta dauden eta 

baldintza horiek betetzen dituzten kirolariei, dagozkion ondorioetarako. 

 


