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2004. urtea Europarentzat,
zalantzarik gabe, kirolaren
urtea da. Batetik, Europako
Batzordeak Kirolaren bidezko
Heziketaren Urtea adierazi du;
eta, bestetik, Atenasen aro
olinpiko modernoko Udako
Jokoen 25. edizioa izango da.
Non eta Atenasen, 1896.eko
apirilean
aro
modernoan
lehenengo jokoak izan ziren
tokian. Haietan 14 batzorde
olinpiko nazionalek eta 245
atletak (denak gizonezkoak)
parte hartu zuten 43 probatan.
Egun hartan, hain zuzen,
Antzinako Joko Olinpikoek
kristauen egutegiko 393. urtean utzitako lekukoa hartu
zuten kirolariek. Guztira,
Antzinako Jokoen edizioak
293 izan ziren, hamabi
mendetan (Kristo aurreko 776.
urtetik)1.
Aro modernoko Jokoak Pierre
de Coubertin baroiaren ekimenez hasi ziren; izan ere,
1894. urteko ekainean Parisen
Nazioarteko Biltzar Atletikoa
antolatu zuten eta urte hartako
ekainaren 23an Nazioarteko
Batzorde Olinpikoa sortu
zuten. Handik abiatu zen
“Mugimendu Olinpikoa”.
Baina, zer dakigu Mugimendu
Olinpikoaz?
Agiri Olinpikoaren funtsezko

printzipioetan bigarrenak hauxe dio: “Olinpismoa bizitzeko
filosofia da, kirola beti
gizonaren eta gizartearen garapen harmoniatsuaren zerbitzuan ipintzeko xedea izanik,
gorputzaren, borondatearen
eta espirituaren ezaugarri on
eta bertuteak konbinatzen
dituena. Horren oinarrizko
balioak esfortzua, kirolaren
funtzio hezitzailea eta funtsezko printzipio etikoekiko errespetua dira”.
Nazioarteko Batzorde Olinpikoa goreneko agintea da eta
Mugimendu Olinpikoaren barruan organizazioak, atletak
eta Agiri Olinpikoaren printzipioak onartzen dituzten
beste pertsona batzuk daude,
baldin eta Nazioarteko Batzorde Olinpikoak horiek kide
izatea onartzen badu.
NOLA DAGO ANTOLATUTA MUGIMENDU OLINPIKOA?
1.- Nazioarteko Batzorde
Olinpikoa 125 kide osok eta
ohorezko 4 kidek osatzen dute.
Kideak
kontinente
guztietakoak dira. Orain arte zortzi
presidente egon dira, egun
Jacques
Rogge
delarik
Zuzendaritza Batzordeko burua. Zuzendaritza Batzordean
lau presidenteorde eta hamar
batzordekide daude. Horiek
guztiak Nazioarteko Batzorde
Olinpikoaren organo gorenak
aukeratu ditu; hots, Batzordeko kideen Batzar Nagusiak.
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Batzorde horrek baditu zenbait
“batzorde
berezitu”
olinpismoarekin zerikusia eduki
dezaketen gaiak aztertzeko eta
ikertzeko, baita Zuzendaritza
Batzordeari gomendioak emateko ere.
Zuzendari
nagusiak
du
Nazioarteko Batzorde Olinpikoaren
administrazioaren
ardura. Mugimendu Olinpikoari eusteko beharrezko
baliabiderik gehienak jokoak
transmititzeko eskubideetatik,
enpresa
multinazionalekin
sinatutako babes edo laguntzaitunetatik eta marketingetik
datoz. Baliabideen zati bat
Nazioarteko Batzorde Olinpikoarentzat berarentzat da eta
gainerakoa, % 92, udako eta
neguko
jokoen
batzorde
antolatzaileen, batzorde olinpiko nazionalen eta nazioarteko
federazioen artean banatzen
da.
2.- Nazioarteko Federazioak
gobernuz
kanpoko
organizazioak dira, mundu mailan
kirol bat edo gehiago administratzen
dutenak
eta
organizazio nazionalak biltzen
dituztenak. Nazioarteko Batzorde Olinpikoak onartu behar
ditu nazioarteko federazioak.
Egun,
udako
jokoetarako
federazio olinpiko adierazitakoak 28 dira eta neguko
jokoetarako 7. Horrez gain,
onartutakoak (jokoen programan parte hartzen ez dutenak)
28 dira.
3.Batzorde
Olinpiko
Nazionalek
Olinpismoaren
printzipioak zabaltzen dituzte
beren esparru barruan edo
dagokien lurraldean, eta Joko
Olinpikoetan zein Nazioarteko
Batzorde Olinpikoak erregio,
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kontinente zein mundu mailako kirol askotako lehiaketetan
beren herrialdeen ordezkariak
dira. Udako zein neguko
Jokoak antolatzeko beren
herrialdeko zein hiri izango
den hautagai izendatzeko
ahalmena dute. Gaur egun
kontinente guztietan 201 dira
batzorde olinpiko nazionalak
eta hauek dagokien batzorde
kontinentalean daude.
4.- Elkartasun Olinpikoa
Nazioarteko Batzorde Olinpikoaren programa bat da.
Programa honen helburua
laguntza behar duten batzorde
olinpiko nazionalei laguntza
hori ematea da, batez ere,
premiarik handienak dituztenei. Programak batzorde
nazional horiekin eta nazioarteko federazioekin zein
herrialde bakoitzeko federazio
nazionalekin elkarlanean antolatzen dira eta xedea atleten eta
entrenatzaileen
hobekuntza
teknikoa lortzea da, batez ere,
garapen-bidean dauden herrialdeetakoen hobekuntza teknikoa lortzea.

KIROL ARAUTEGIA
EUSKADI
9

AGINDUA, 2003ko urriaren 28koa,
Kultura sailburuarena, goi-mailako
kirolariei sariak emateko modua
arautzen duena.
9

E.H.A.A. 2003/11/19

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko
dekretuarena: "32/2003 Dekretua,
otsailaren
18koa,
erabilera
kolektiboko
igerilekuen
arautegi
sanitarioa onesten duena".
9

E.H.A.A. 2003/11/28

AGINDUA, 2003ko azaroaren 19koa,
Kultura
sailburuarena,
kirol
federazioek kirol entrenamendu edo
irakaskuntzan
diharduten
entrenatzaile,
begirale
eta
teknikarientzat Euskal Autonomia
Erkidegoan
antolatzen
dituzten
prestakuntza
jardueretarako
administrazio baimena eskatzeko eta
emateko epeak finkatzeko dena.
9

E.H.A.A. 2003/12/12

EBAZPENA,
2003ko
azaroaren
13koa, Soin Hezkuntzako Euskal
Erakundeko
zuzendariarena,
2003/2004 ikasturterako lankidetza
bekak banatzen dituena.
9

5.- Joko Olinpikoak atleten
arteko lehiaketak dira, banakako zein taldekako probetan
egiten direnak. Ez dira, hortaz,
herrialdeen arteko lehiaketak.
Batzorde nazionalek izendatuta, Nazioarteko Batzorde
Olinpikoak onartu behar ditu
parte hartuko duten atletak.
Jokoak Nazioarteko Batzorde
Olinpikoarenak dira eta eskubide guztiak Nazioarteko
Batzorde Olinpikoarenak dira.
Jokoen ustiapenetatik sortutako irabaziak nahitaez Mugimendu Olinpikoa eta kirola
garatzeko erabili behar dira.

E.H.A.A. 2003/11/14

E.H.A.A. 2003/12/26

AGINDUA, 2003ko abenduaren 9koa,
Kultura
Sailburuarena,
kirol
federazioen hauteskunde prozesuen
hasiera atzeratzeko dena.
ESTATUA
9

BOE 11/11/2003

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre
de 2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
convocan ayudas a los Centros de Alto
Rendimiento Deportivo, y Centros
Especializados, para el año 2004.
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Olinpiadako
Jokoek
eta
neguko Joko Olinpikoek osatzen dituzte Joko Olinpikoak.
Lau urterik behin dira (1994.
urtetik aurrera udakoak eta
negukoak tartekatu egiten dira.
Hortaz, hurrengoak Torinon
2006. urtean izango dira).
“Olinpiada” terminoaz Olinpiadako Jokoekin hasi eta
hurrengo Olinpiadako Jokoen
irekierarekin amaitzen den
aldia adierazten da.
6.Kirolaren
Arbitraje
Auzitegia eta Kirolaren
Nazioarteko Arbitraje Batzorde Gorena, 1983. urtean
sortua eta egoitza 1993. urtetik
Lausannen duena, organismo
erabat
independentea
da.
Horrek mundu guztiko kirolariei
beren
problema
juridikoak modu sinple, azkar,
malgu eta merkean konpontzeko aukera ematen die.
7.- Dopajearen Aurkako
Munduko Agentzia 1999.
urtean sortu zuten, kirolarloan
dopatzearen aurka egiteko eta
atleten osasuna babesteko.
Entitate hau erabat independentea da eta horretako kide
izan daitezke eta dira, bai
gobernuz kanpoko organizazioak, bai gobernuetako
organizazioak.
Nazioarteko
Batzorde Olinpikoak bermatzen du haren urteko aurre-

kontuaren % 50.
9

8.- Atleten Batzordea, 1981.
urtean
sortu
zuten
eta
jardunean dauden atleta olinpikoen eta atleta olinpiko
izandakoen ordezkaria da.
9.Museo
Olinpikoa,
Lausannen dago eta munduan
Joko
Olinpikoei
buruz
idatzizko, irudizko eta ikusteko informazio gehien biltzen
duen tokia da. 1993. urtean
inauguratu zuten.
10.- Nazioarteko Akademia
Olinpikoa. 1961.eko ekainaren 14an inauguratu zuten
ofizialki. Olinpian (Grezia)
dago, antzinako aroan jokoak
izaten ziren hirian, hain zuzen.
Mugimendu Olinpikoari buruzko aipamen txiki honek
olinpismoaren balioak zabaltzen eta izaera unibertsala
duen mugimendu bakarra
hobeto ulertzen lagundu dezan
espero dugu.
Donostia-San Sebastián,
2004ko otsaila
Julián Gómez Fuertes
1

394. urtean Teodosio enperadoreak
Greziar
Jokoen
barruan
jai
paganotzat jotakoak bertan behera
utzi zituen.

GARRANTZITSUA !!!
Hau da Kirolarteren web berriaren helbidea:

BOE 12/11/2003

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre
de 2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
convocan los Campeonatos de España
Universitarios correspondientes al año
2004 y se hace pública la convocatoria
de las correspondientes subvenciones.
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior
de
Deportes,
sobre
corrección de errores a la de 10 de
febrero de 2003, sobre la relación
anual correspondiente al año 2002, de
deportistas de alto nivel.
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, sobre relación
de deportistas de alto nivel del tercer
trimestre del año 2003.
9

BOE 20/11/2003

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro Andaluz de Tecnificación
Deportiva.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y el Gobierno de
Aragón, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva de Deportes de Invierno, en
Jaca, Huesca (Aragón).
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Consejería
de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva de Voleibol, en Palencia.

www.kirolarte.net
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ARGITALPENAK
KIROL
PRESTAKUNTZAKO
EUSKARAZKO
MATERIALA
Kirola Euskaraz programaren
helburuetako bat kirol prestakuntzako materiala euskaraz
sortu eta argitaratzea da eta,
horretarako,
urtero
beka
deialdia egiten da kirol modalitate
jakinetako
fitxa
didaktikoak sortzeko.
Debarroko Euskara eta Kirol
zerbitzuek bi fitxa didaktiko
argitaratu dituzte oraindik
orain: kirol alternatiboak III
eta yogako fitxak. Urola
Kostako
Udal
Elkarteak,
berriz, surfeko fitxak argitaratu
ditu aurten. Kirol horien
hastapeneko irakaskuntzarako
oso erabilgarriak dira entrenatzaile eta irakasleentzat. Fitxa
didaktiko berrien atal nagusiak
ondorengoak dira:
Kirol
alternatiboak
III:
aurkezpena, sarrerakoa, zangoluzeak, jausgailua, mendiko
bizikleta, bibliografia.
Egileak: Gartzia Arregi, Zigor.
Zulaika Arakistain, Oier
Argitaratzailea:
Debarroko
Euskara eta Kirol Zerbitzuak
Edizio data: 2003/11/28
ISBN: 84-932492-6-2
Mota: Fitxak
Kopurua: 60 fitxa
Prezioa: 6 euro
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Yoga: historia eta definizioa,
pranaren kontzeptua: nadiak
eta chakrak, pranayama, bhandak, mudrak, asanak, erlaxazioa, haurrentzako saioak,
hiztegia, bibliografia.
Egilea: Agirre Beitia, Roman
Argitaratzailea:
Debarroko
Euskara eta Kirol Zerbitzuak
Edizio data: 2003/11/28
Mota: Fitxak
Prezioa: 6 euro

Surfa: erreferentzia historikoak,
oinarri
teorikoa,
beharrezko materialak, progresio didaktikoak, surfaren
zenbait mugimendu zehatz,
hiztegia eta bibliografia.
Egilea(k): Etxaniz Peña, Laura
Argitaratzailea: Urola Kostako
Udal Elkartea
Argitaratze data: 2003/12/01
Lekua: Zarautz
Mota: Fitxak

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Consejería
de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro de Tecnificación Deportiva
"Río Esgueva", en Valladolid.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Generalidad
de Cataluña, para gastos de gestión y
de equipamiento e infraestructuras en
el Centro de Alto Rendimiento de San
Cugat.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Generalidad
de Cataluña, para gastos de gestión y
de equipamiento e infraestructuras en
el Centro Catalán de Tecnificación
Deportiva.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Consejería
de Familia, Juventud y Voluntariado
de la Xunta de Galicia, para gastos de
gestión y de equipamiento e
infraestructuras
en
el
Centro
Especializado
de
Tecnificación
Deportiva de Natación, en Ourense.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Consejería
de Familia, Juventud y Voluntariado
de la Xunta de Galicia, para gastos de
gestión y de equipamiento e
infraestructuras, en el Centro Galego
de Tecnificación Deportiva de
Pontevedra.
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Buscando Alternativas a la
forma de entender y
practicar la Educación Física
Escolar
Víctor M. López
Roberto Monjas
Darío Pérez
ISBN: 84-9729-037-2

Zalantzan ezin jar zitezkeen
egia absolutuak balira bezala
aurkeztu dizkigute Heziketa
Fisikoa ulertzeko eta praktikatzeko tradiziozko modu
batzuk. Egileek modu horiek
berrikusten dituzte lan honetan,
tradiziozko
Heziketa
Fisikorako alternatibak bilatu
nahian. Gainera, modu horiei
alternatibak
bilatu
eta
alternatiba horiek aurkezten
dituzte.
Lan

honen

lehen

zatian

Heziketa Fisikoko irakasleen
pentsamenduaren
egiturak
aztertzen dira, horiek lanbidea
ulertzeko eta jarduteko modua
baldintzatzen dute eta. Horrela
bada, Heziketa Fisikoaren
Didaktikaren proposamen kontzeptual jakin batetik abiatuta,
gure inguruan azken hamarkadan sortu diren eta sortzen
ari
diren
proposamenik
berritzaileen
eta
hezitzaileenetako batzuk berrikusteraino heltzen dira egileak.
Lehenengo zatia bukatzeko
Heziketa Fisikoko irakasleen
prestakuntza ulertzeko modu
ezberdinen berrikuspen terminologikoa
egiten
dute.
Bigarren
zatian
Heziketa
Fisikoaren bidez balioetan
hezteaz ari dira, horri gai
horren irakaskuntza ulertzeko
eta praktikatzeko moduaren
funtsezko elementu iritzirik.
Dauden planteamendurik zabalduenen berrikuspen batetik
abiatuta, Heziketa Fisikorako
proposamen zehatzak aurkezten dituzte eta, azkenean,
balioetan hezteko eredu propio
baten
oinarriak
azaltzen
dituzte. Azken kapituluan
irakurleari parte hartzeko
proposamena egiten diote; izan
ere, irakurleari bere burua
hezitzaile moduan ikusteko

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Consejería
de Presidencia de la Región de
Murcia, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro de Tecnificación Deportiva
"Infanta Cristina", en Los Alcázares.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y el Gobierno de
las Illes Balears, para gastos de
equipamiento e infraestructuras en el
Centro de Tecnificación Deportiva
"Illes Balears", en Palma de Mallorca.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se
ordena dar publicidad al Convenio de
colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y la Consejería
de Educación y Cultura del Principado
de Asturias, para gastos de gestión y
de equipamiento e infraestructuras en
el
Centro
Especializado
de
Tecnificación Deportiva de Remo y
Piragüismo, en Trasona (Asturias).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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zenbait iradokizun praktiko
emanda, Heziketa Fisikoaren
bidez balioetan hezteko eredua
sortzeko gonbidapena egiten
diote, bere-berea izan dezan
eredua sortzeko gonbidapena,
alegia.
Educación física adaptada
para Primaria
1. zikloa
Sonia Asún Dieste
Mª Pilar Burillo Arilla
Mª Vicenta Cañada Vicente
Rosa Abel González Fabre
José Luis Navarro Vazquez
Milagros Sancho Ferrer
ISBN: 84-95114-66-6

egileek. Iradokizun eta jarduera asko aurki ditzakegu lan
honetan.
Jarduera fisikoa motibazioaren
ikuspuntutik planteatzen dute
egileek.
Horrela,
zenbait
aukera eskaintzen dituzte,
gaitasunak eta trebetasunak
hobetzeko. Batetik, gaitasun
eta
trebetasun
fisikoak
hobetzeko
eta,
bestetik,
ezberdintasunekiko
errespetuarekin eta denok ditugun
besteekin partekatzeko gogoak
asetzeko beharrarekin zerikusia duten gaitasunak eta
trebetasunak hobetzeko.
Los juegos en la motricidad
infantil de los 3 a los 6 años
Francisco Ruiz
Antonio García
Francisco Gutiérrez
José Luis Marqués
Rosalía Román
Manuel Samper
ISBN: 84-95114-93-3

Taldean heziketa-arloko premia bereziak dituzten pertsonak
daudenean
Heziketa
Fisikoa
lantzeko
zenbait
proposamen aurkezten dituzte

6

Los juegos en la Educación
Física de los 6 a los 12 años
(kod.: 128) eta Los juegos en
la Educación Física de los 12
a los 14 años (kod.: 149) lanak
idatzi zituzten egile berberek
lan berri honetan jarduera eta
heziketa fisikoarekin erlazionatutako beste jolas asko
proposatzen dizkigute ikastetxeetako haurrekin erabiltzeko,
baita 3 eta 6 urte bitarteko
umeekin jarduerak egiten
dituzten
beste
zentroetan
erabiltzeko ere.
400 jolas inguru jaso dituzte
liburuan eta Heziketa Fisikoaren irakaskuntzako motrizitate-arloko eduki guztiak
lantzen dituzte. Horrela bada,
osotasunean edo modu globalean lantzen dituzte etapa
honetako
motrizitate-arloko
edukiak
jolasaren
bidez.
Liburuarekin batera badago
CD interaktibo bat. Horretan
irizpide ezberdinak kontuan
hartu dituzte eta, besteak beste,
jolasak
ikusteko,
erlazionatzeko eta inprimatzeko
aukera ematen du. (formatua:
Microsoft Acces 97 - 8.0
bertsioa eta Microsoft Acces
2000 – 9.0 bertsioa).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TEKNIFIKAZIO JARDUERAK
Auziak negoziatzeko eta kudeatzeko mintegia: kirol kudeatzailearen egiteko nagusia.
2004ko otsailaren 26a
Bartzelona
Telefonoa: 934 560 945
Telekopia: 934 565 340
Posta elektronikoa: info@gedo-formacion.com
http://www.gedo-formacion.com
Jarduera bertikaletako prebentzioari eta segurtasunari buruzko ikastaroa
2004ko martxoaren 2tik 18ra
Cerdanyola del Vallès (Bartzelona)
Telefonoa: 934.555.607
Telekopia: 934.369.113
Posta elektronikoa: docusport@coplefc.com
http://www.coplefc.com/
“Kirolaren balioak kirolaren bidezko heziketaren urte europarraren markoan” ikastaroa.
2004ko martxoak 4 eta 5
Malaga (Kirolaren Andaluziako Institutua)
Telefonoa: 951 04 19 34
Telekopia: 951 04 19 39
http://www.uida.es/
Heziketa eta Kirolaren II. jardunaldiak
2004ko martxoak 5 eta 6
Kataluniako Heziketa Fisikoaren Institutu Nazionala, Bartzelona
Telefonoa: 93 402 36 63
Telekopia: 93 402 36 60
http://www.bcn.es/imeb/esport/
Kirol Zientzien III. Kongresua
2004ko martxoaren 11tik 13ra.
Cheste (Valentzia)
Telefonoa: 934.555.607
Telekopia: 934.369.113
Posta elektronikoa:docusport@coplefc.com
“Zerbitzu publikoa eta kirola, etorkizuneko harremana?” ikastaroa.
2004ko martxoak 11 eta 12
Granada
Telefonoa: 951 04 19 34
Telekopia: 951 04 19 39
http://www.uida.es/
Kirol zerbitzuak ematen dituzten enpresetarako langileak bilatzeko eta hautatzeko ikastaroara.
2004ko martxoak 12 eta 13
Cerdanyola del Vallès (Bartzelona)
Telefonoa: 934.555.607
Telekopia: 934.369.113
Posta elektronikoa:docusport@coplefc.com
http://www.coplefc.com/
LEDU 2004, astialdiari, kirolari eta turismoari buruzko nazioarteko konferentzia.
2004ko martxoak 18, 19 eta 20
Colonia (Alemania)
Telefonoa: +49 221 4982 269
Telekopia: +49 221 4982 815
Posta elektronikoa: ledu2004@dshs-koeln.de
http://www.ledu2004.de/HTML/01Welcome.htm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Igerilekuetan jarduerak planifikatzeko eta kudeatzeko ikastaroa.
2004ko martxoaren 18tik 20ra.
Huelva
Telefonoa: 951 04 19 34
Telekopia: 951 04 19 39
http://www.uida.es/
Segurtasun eta prebentzio ikastaroa uretako jardueretan: itsaso, ibai eta gainerakoetan.
2004ko martxoaren 30etik apirilaren 15era.
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telefonoa: 934.555.607
Telekopia: 934.369.113
Posta elektronikoa: docusport@coplefc.com
http://www.coplefc.com/

INTERNET HELBIDEAK
www.sportec.com.
Sarean sei urte baino gehiago emanda, sektorean, aitzindaritzat ez ezik, kirolari buruzko informazioaren alorrean lidertzat
ere jotzen dituzte.
SPORTEC S.A.k Espainiako kirol federazio, organizazio eta elkarterik garrantzitsu askoren web ofizialak diseinatu eta
prestatu ditu; hala nola, Espainiako Futbol Errege Federazioarena, Real Betis Balompié klubarena, ASOBALena, ACBrena,
Areto Futbolaren Liga Nazionalarena, Espainiako Saskibaloi Federazioarena, Boleibol Federazioarena, Espainiako
Batzorde Olinpikoarena eta Espainiako Batzorde Paraolinpikoarena.
Horrez gain, azken urteotan kirolaren munduan izan diren gertakaririk garrantzitsuenetako batzuen informazio ofiziala ere
eman du; esate baterako, Atlanta'96, Sydney'2000, Espainiako Buelta Ziklista eta Espainiako Atletismo Txapelketen
informazio ofiziala.
www.iasi.org
1960ko irailean sortu zuten Erroman IASI (Kirolari buruzko Informaziorako Nazioarteko Elkartea). Honen helburuak
heziketa fisikoari eta kirolari buruzko informazioa eta dokumentazioa nazioarte mailan sustatzea eta garatzea dira.
IASI kirolari buruzko informazio eta dokumentazio-zentroetako arduradun, informazioan aditu, bibliotekari,
dokumentalista eta zientifiko askok eratutako sare zabala duen nazioarteko elkarte bakarra da.
www.gipuzkoa.net/kirolaeuskaraz
Kirola Euskaraz programa Debagoieneko zenbait udalek sortu zuten 1993an eta laster Debabarrenera zabaldu zen..
Programaren helburu nagusiak dira kirol entrenatzaileak, begiraleak eta hezkuntza fisikoko irakasleak prestatzea eta kirol
materiala euskaraz sortu eta argitaratzea. Eta, batez ere, euskararen erabilera sustatzea kirolaren arlo guztietan.
www.olympic.org/uk/passion/studies/index_uk.asp
Museo Olinpikoan du egoitza Azterlan Olinpikoen Zentroa (The Olympic Studies Centre -OSC). Nazioarteko Batzorde
Olinpikoak sortu zuen mugimendu olinpikoaren oroitzapen kolektiboa zaintzeko eta ezagutzera emateko, baita olinpismoari
buruzko argitalpenak, bilaketak, sustapena eta koordinazioa ere jagoteko eta zabaltzeko.
Azterlan Olinpikoen Zentroa mugimendu olinpikoari eta joko olinpikoei buruzko idatzizko eta ikusteko informazioko
zentrorik handienetakoa da.
www.sre.urv.es/web/aeisad/nosocis/index2.html
Kirola beti aldatzen ari den fenomeno sozial konplexu eta polisemikoa da eta, hain zuzen ere, kirola horrela ulertuta eta
jakintza askotako elkarte zientifikoa izanik, AEISAD kirolaren ezagupenari aplikatutako ikerketa sozialean jarduten da.
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