
 
 

Gaur argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 

FORU AGINDU bat, Bizkaiko Eskola Kirolaren Programan sartzen ez diren egoeretarako baimenak 

emateko prozedura arautzen duena, eta 2016az geroztik indarrean dagoena ordeztuko duena. 

Noiz sartuko da indarrean: 2023ko urtarrilaren 1ean. 

Baimena beharko duten jarduerak: 

a) Eskola-adineko kirolariei zuzendutako lehiaketa-, irakaskuntza- eta olgeta-jarduerak 
zein kirol-jarduera kulturalak Bizkaiko Lurralde Historikoan antolatzeko, baldin eta 
jarduerok Bizkaiko Eskola Kirola programan jasotako eskumen-eremuak gainditzen 
badituzte. 

 
b) Bizkaiko Lurralde Historikoko eskola-adineko kirolariek parte hartzeko Bizkaiko Eskola 

Kirola programan jasotako eskumen-eremuak gainditzen dituzten lehiaketa-, 
irakaskuntza- eta olgeta-jardueretan zein kirol-jarduera kulturaletan. 
Atal honetan bi mota bereizten dira: 

a. - Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko jardueretan parte hartzea 
b. - Arabako edo Gipuzkoako eskola-kiroleko programetan ez dauden jardueretan 

parte hartzea. 
 

c) Arabako eta Gipuzkoako eskola-kiroleko programetan parte hartzeko. 
 

d) Eskola-adineko kirolariek kirolean parte hartzeko eta errendimenduari ekiteko 
ibilbideetan (biak Bizkaiko Eskola Kirola programakoak) parte hartzeko, horretarako 
eskatzen den adina bete gabe. 

 
 

e) Gaztetxoen kategoriako edo beherago kategoriako kirolariek federazioaren lizentzia 
lortzeko. 

Berritasunak: 

Eskabideak EGOITZA elektronikoaren bidez egin beharko dira, ziurtagiri digitalen bidez, eta ezin 

izango da fisikoki edo posta elektronikoz aurkeztu, orain arte egin den bezala. 

Eskabideak aurkezteko epeak: epe desberdinak egongo dira eskaera motaren arabera, eta ez da 

eskaerarik erantzungo eskabide horietatik kanpo. Salbuespenezko epe batzuk egongo dira 

ekitaldietan parte hartzeko eta lizentzia federatuak izapidetzeko eskaeretarako, baina 

horretarako baldintza batzuk bete beharko dituzte. 

Ekitaldiak antolatzeko eta haietan parte hartzeko eskatzen diren aseguru-estaldurak. Orain arte 

3 atal eskatzen ziren. Orain erantzukizun zibilaren estaldura baino ez da eskatuko. 

Formulario desberdinak egongo dira orain arte dokumentu bera zen ekitaldi bat antolatzeko edo 

parte hartzeko eskaeretarako. 

  



 
 

Ekitaldi batean parte hartzeko eskabidearen atalean, 3 mota bereizten dira: 

- Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko jardueretan parte hartzea. 

- Arabako edo Gipuzkoako eskola-kiroleko programetan ez dauden jardueretan parte hartzea. 

- Arabako edo Gipuzkoako eskola-kiroleko programetan parte hartzea. 

Berrikuntza Arabako edo Gipuzkoako eskola-kiroleko programetan ez dauden jardueretan parte 

hartzeko eskabideen artean: 

Orain, ez dira aurkeztu beharko parte-hartzailearen guraso-ahala duenaren edo legezko 

ordezkariaren idazkia. Hala ere, erakunde eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu 

beharko du, eta edozein unetan eskatu ahal izango dira egiaztatzeko. 

Gaztetxo edo beheragoko kategorietarako federazio-lizentziak izapidetzea. Eskaera denboraldi 

bakoitzean eta kirolari bakoitzarentzat egin behar da, eta orain arte guraso-ahala duenaren edo 

parte-hartzailearen legezko ordezkariaren idazkia aurkeztu behar zen, eta urtero federazio-

lizentzia izapidetzeko baimena eman behar zen. Foru agindu berri honekin eskaera 3 ataletan 

banatuko da: Lizentzia berria, lizentziaren berritzea eta lizentziaren baja. Lizentzia berria izanez 

gero, lehen aipatutako dokumentua aurkeztu beharko da. Lizentzia berrituz gero, ez da berriro 

aurkeztu beharko dokumentu hori, lizentzia berritu nahi duten kirolarien zerrendarekin bakarrik 

egin beharko da eskaera. 

Administrazioko arau-hausteak izango dira: 

• Eskola-umeen kirol-jarduerak baimenik gabe antolatzea eta jarduera horietan parte 

hartzea. 

• Haur-kategoriarako edo beheragoko kategoriarako federazio-lizentziak izapidetzea 

edo/eta baimenik gabe ematea. 

• Kirol-jardueretan parte hartzea dagokion baimenik gabe ezarritako lurralde-eremuak 

gaindituz. 


