ERAKUNDE ESTATAL ETA
NAZIOARTEKOAK

Irakasgaia: OCW. Jarduera Fisiko Inklusiboa
Gomendio, M. Fuentes, M. eta Zulaika, Lm.

ERAKUNDE ESTATAL ETA
NAZIOARTEKOAK
NAZIOARTEKO BATZORDE PARALINPIKOA (IPC)
1992.an sortu zen, Bartzelonako joko paralinpikoen ondoren
COI.ren antzeko egitura dauka.
Desberdintasunak: ezgaitasunaren arabera antolatzen (sailkatzen)
dira federazioak

ESPAINAKO BATZORDE PARALIMPIKOA (CPE)
1995.ko irailaren 6an sortu zen
COE.ren antzeko egitura dauka.
Desberdintasunak: ezgaitasunaren arabera antolatzen
(sailkatzen) dira federazioak
CPE delakoa 5 Federaziok osatzen dute:
Gorputz-urrikoen Espainiako Kirol Federazioa
Adimen-urrikoen Espainiako Kirol Federazioa
Ikusmen-urrikoen Espainiako Kirol Federazioa
Garun-paralitikoen Espainiako Kirol Federazioa
Gorren Espainiako Kirol Federazioa

ESPAINAKO BATZORDE PARALINPIKOA
Irabazi asmorik gabeko eta berezko legenortasuneko erakundea. Bere helburu nagusiak
hauek dira:
● Kirol garapena eta hobekuntza bultzatzea,
kirol praktika sustatzea eta orientatzea eta Joko
Paralinpikoko jarduerak prestatzea.
● Kirolarien artean ideal paralinpikoa sendotzea,
izpiritu eta filosofia olinpikoa zabalduz.
● Beste Espainiako federazioekin lan egin
Nazioarteko Batzorde Paralinpikoa bultzatzeko
asmoz.

KIROLAK

(Atenas 2004 Joko Paralinpikoak)
Atletismo
Saskibaloia
Boccia
Txirrindularitza
Judo
Igeriketa
Esgrima
Futbol
Goalball
Rugby
Tenis
Mahai-Tenisa
Halterofilia
Hipika
Arku-jaurtiketa
Jaurtiketa olinpikoa
Bela
Boleibola

IKUSMEN- URRIKOEN
ESPAINAKO KIROL FEDERAZIOA
AURREKARIAK ETA HISTORIA
Itsuak O.N.C.E. elkartearen bidez (1938) hasi ziren kirola egiten.
egiten.
Lehenago itsuentzako eskola batzuetan kirola egiten zuten. Helburu
Helburu ludiko,
hezitzaile, gorputz hezkuntzakoa eta sozializatzea zuten.
Helburu nagusia: norberaren estimua eta itsuen hobetzeko grina
bultzatzea.
bultzatzea.
Kirol arruntak: xake, igeriketa eta atletismoko diziplina batzuk.
batzuk.
1958. urtean Madrilgo itsuentzako eskola bateko ikasleek, lasterketa
lasterketa herrikoi
batean parte hartu zuten.
1970. urtean, St. Etié
Etiénene-ra (Frantzia) joan ziren nazioarteko txapelketa batean
parte hartzera.
1976. urtean itsuitsu-kirolariak sartu ziren mugimendu olinpikoan, eta V.
Minusbalituen Joko Olinpikoetan parte hartu zuten. Toronto (Canadan).
1968.an Minusbalituen Espainiako Kirol Federazioa sortu zen.
1980.garren hamarkadan hasi ziren antolatzen kirol txapelketa espezifikoak
espezifikoak
itsuentzat eta ikusmenikusmen-urrikoentzat.
FEDCFEDC- ren kirolak: atletismo, igeriketa, judo, xake, aretoareto-futbola, tandemtandemtxirrindularitza, goalball, mendizaletasuna, tirotiro-olí
olínpikoa, hipika, arrauna eta
eskia.

IKUSMEN- URRIKOEN
ESPAINAKO KIROL FEDERAZIOA
PARTE-HARTZAILEAK
BALORAZIOA
Itsutasunaren definizioa (International Blind Sports
Association): pertsona baten begirik onenaren, ikuszorroztasuna 6/60 baino gehiago ez bada (zuzenketa egin
ondoren), edo ikus-eremuarn angelua 20º edo gutxiago
badu.
SAILKAPENA
B.1. Argia ez dute batere hautematen, bi begietan edo argi
pixka bat hautematen dute baina ez dira gai eskuko forma
hautemateko edozein distantzian edo norabidean.
B.2. Gai dira: eskuko forma hautemateko, ikusmenzorroztasuna: 0/60- 2/60, eta ikus- eremuaren angelua 0º-5º
bitartekoa.
B.3. Ikusmen-zorroztasuna 2/60- 6/60 artekoa eta/edo ikuseremuaren angelua 5º-20º.

ELKARTEAK
Betidanik ezinduen kirola elkarteei
eta erakunde pribatuei lotuta bizi
izan da.
Erakunde hauek irabazteko
asmorik gabekoak ziren eta
boluntarioak erabiltzen zituzten.

ESTATUKO HAINBAT ERAKUNDE:

ONCE

Organizació
Organización Nacional de Ciegos Españ
Españoles. elkartekoelkarteko- kideak itsuak eta zentzumen
urrikoak dira.
Fundació
Fundación Once
Fundazioa da. Bere helburua ezinduen artean elkarlana eta integrazioa
integrazioa lortzea da.
Espainiako IkusmenIkusmen-urrikoen eta itsuen kirol federazio barruan dago.
Helburuak
Kirol txapelketak sustatzea, garatzea eta bultzatzea.
Kirolak
Atletismo ©
Igeriketa©
Igeriketa©
TxirrindularitzaTxirrindularitza- tandem©
tandem©
Futbol - aretoa©
aretoa©
JaurtiketaJaurtiketa olinpikoa
Powerlifting (proba nahasia: indarra sentadilarekin, press banca eta pisu hila)©
hila)©
Judo ©
Eskí
Eskí ©
Mendizalea
Arrisku kirolak ( rafting)
Mantenimenduko gimnasia
Xake
Aerobik
ArkuArku-tiroa©
tiroa©

ESTATUKO ERAKUNDEAK:

ASPACE

Garun-paralisia elkartea

Ekintzak
Estatu mailako erakundea da. Bere jarduera hezkuntza arloan, asistentzia mailan eta
garapen pertsonala lortzeko zuzenduta daude.
Kirol atala
Club Dordoka (1994)
Kirolariak lehiaketan parte hartzeko prestatzea eta sustatzea.
Gaur egun jostetako eta heziketarako helburuak ere garatzen ditu.
Kirolak
Boccia
Igeriketa
Futbol 7
Futbol-aretoa
Mahai- tenisa
Slalom
Atletismo
Txirrindularitza

EAEko ERAKUNDEAK:
KEMEN
Euskal herriko kirol elkartea gutxitu fisikoentzat. 1994an jaio zen Espainiako
Kirol Neguko Federazioaren barruan, batzorde moduan (1990)
Helburuak
Gorputz-urritasuna dutenei kirola ezagutzen laguntzea eta praktika erraztea.
Lehiaketa eta errendimendura bideratutako izpiritua dauka.
Kirolak
Eski
Atletismo
Mahai- tenisa
Txirrindularitza
Igeriketa
Uretako ekintzak
Piraguismo (orain sortzen)
Behobia- Donostia lasterketa antolatzen du ezgaituentzat.

LURRALDE MAILAKOAK:
GAUTENA
Autismo eta garapen nahaste orokorra duten haur gaixoen guraso elkartea da.
(1978)
Helburuak:
Gaixo hauen bizi-kalitatea eta ongizatea bultzatzea. Baita haur hauen senideei
laguntza ematea ere.
Jarduera hauen bidez gaixoak gizartean txertatu (integratu) nahi dira; ahalik
eta ingurunerik irekiena lortu (no restrictivo).
Ekintzak:
Heziketako egitarauak, lan-enpleguak, bizitzeko erak, aisialdia eta arnasa
hartzeko egitasmoak.
Oro har, kirol ekintzak ez dituzte antolatzen.
Batzuek igeriketa eta gimnasia egiten dute.

Lurralde mailakoak:

ATZEGI

Adimen-atzerapena duten gaixoen eta beraien guraso
eta senideen elkartea da.
1960.ean sortu zen.
Ekintzak:
Gizarte-integrazio eta garapen pertsonala lortzea.
. zerbitzua eta senideen
Laguntza soziala, aholku
mentalizazioa .
Familia gabeko ezgaituentzat tutoretza eta laguntza.
Aisialdiko egitarauak eta partaidetza sozialak kirol
ekintzen bidez. Etxebizitzak antolatzea.

Lurralde mailakoak:
ATZEGI (II)

Kirol atala
Atzegi kirol elkartea (1994). 16 urtetik gorako Adimen-urriko
pertsonentzat, baina ezgaitasun arinekoak.
Kirol ez lehiakorra eta partaidetzakoa.
Kirolak:
Aerobik
Igeriketa (helduentzat eta jaioberrientzat)
Areto-Futbola
Gimnastika
Hidromasaje
.
Multijarduerak (gimnasia, jolasak, aerobik, igeriketa, akuaerobik)
Esku-pilota
Areto-dantza eta karaibekoak
Tenis
Eskia
Mendizaletasuna
Hipika
Atletismo
Arrauna

Lurralde mailakoak:

GOR ELKARTEA
Gorrak diren haurrez osatutako elkartea.
Gorrak kirol elkartea

Kirolak:
.
Areto-futbola mutilak
eta neskak
Atletismo
Mahai-tenisa

CLUB KONPORTA
Goi- errendimenduko igeriketa elkartea da. (1998)

LEKA ENEA
.
Mahai- teniseko kluba. Ezinduak klubaren barruan daude.

CLUB ATLETICO SAN
SEBASTIAN
Kirol elkartea. Atal asko ditu.
Ezgaitasunak dituztenak atalen barruan integratuta daude.
Bai errendimenduzko, bai eta aisialdiko helburua ere.

CLUB HÍPICO JAIZUBÍA
Zaldiketa kluba. (1970).

.
Antolaketa
Elbarrientzako ikastaroak antolatzen dituzte.
Helburuak
Helburu terapeutikoa eta aisialdikoa.
Modalitate espezifikoa: Hipoterapia. Zaldiaz baliatuz, onura fisiko, psikologiko eta
hezitzaileak lortzen ditu

