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AURRERA KIROL ELKARTEA

ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA 

         
       

 

Hona hemen asteburuan Aurrera Kirol Elkarteak
izango dituen partiduen egutegia:
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- 3.MAILAKO TALDEA ANIMATZERA ETORTZEKO DEIA -

Aurrerazaleok:

Askok jakingo duzuenez 3.mailako taldeak partidu garrantzitsua jokatzen du 
larunbatean. Aurkaria Deusto izango da, gu baino zortzi puntu gehiago dituen 
taldea, eta maila galtzeko postuetatik kanpo dagoena. Esan beharrik ez dago, 
une zail hauetan guztion laguntza behar dugula, eta larunbateko partidua oso 
garrantzitsua izango da helburuak betetzen hasteko.

Gainera, kontuan hartu behar da partidu bi jokatuko ditugula segidan Zaldupen, 
eta horregatik are garrantzi handiagoa du larunbateko partiduak, irabaziz gero 
maila mantentzeko borrokan bete-betean sartuko baiginake.

Beraz, larunbatean Zaldupen espero zaitugu, taldeak unerik zailenetan behar 
izan duen laguntza emateko, mutilak animatzeko, garaipena guztion artean 
lortzeko.

Eskerrik asko eta AUPA AURRERA!

#AupaAurrera
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ZALDUPE UDAL KIROL ZELAIAN 
JOKATUKO DIREN PARTIDUAK



 KIROLDEGIKO ABONAMENDUAK  

 
 

 



 
KIROL ANITZA EGITASMOA

ONDARROAKO KIROL BATZORDEAREN EGITASMOA  
 

 
 

 

-KIROL BATZORDEA-

www.ondarroa.eu 
kirolagenda@gmail.com 

Ondarroako Udalak jarduera fisikoa eta kirola bultzatutzeko asmoz proiektu 
berri bat martxan jarriko du.

Proiektu honen helburu nagusia kirol ezberdinak ezagutu eta herriko gaztetxoek 
batera praktikatzea da.
Topaketa ezberdinen bidez,  kirol anitzetan parte hartzeko aukera izango dute 
LH3tik LH6rako(biak barne) ikasleek.

Jardunaldi hauek hilean behin egingo dira, bakoitzean jarduera edo kirol bat 
landuko delarik.
Honela lehen hezkuntza amaitzean ume bakoitzak bere nahi edo gaitasunetara 
egokitutako aukera egin dezan.

Beste ezaugarri berezi batzuk ere nabarmendu behar dira: batetik, jarduera 
guztietan parte-hartzeari ematen zaiola garrantzia gehien, bestelako kirol 
jardueretan hain inportantea izan ohi den lehiaketaren aurretik eta naturarekin 
harremanean egingo direla.
Eskerrak eman ere, Zaldupe Udal Kiroldegiari, JASO-ri, Herriko Ikastetxeei eta 
Kirol Batzordea osatzen duten Kirol Taldeei, jarduera hauetan parte hartzeko 
borondateagatik.

Lehendabiziko saioa igande honetan burutuko da. Bertan batutakoek JOLAS 
KOOPERATIBOAK landuko dituzte. 10etan hasiko da eta 13ak bitartean 
arituko dira jarduera burutzen.

OHARRA:

-IZEN EMATEA: Ikastoletan izango da, topaketaren egunaren aurreko 
astelehenerako egin beharko da.

- Topaketa guztiak dohainik izango dira, kiroldegian burutzen diren 
jardueretan abonatu ez direnek sarrera ordaindu beharko dute .

ANIMATU ETA PARTE HARTU!!!!
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