
       

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKOLA-KIROLAREN JARDUNALDIA 

2022/2023 IKASTURTEA - HAURRAK 

 
GIZONEZKOEN ETA EMAKUMEZKOEN 

HAUR-BORROKA 
 

 

DATA: 2022KO AZAROAK 12 

TOKIA: MIRIBILLAKO PILOTALEKUA 

ORDUA: 9:30etatik aurrera 

ANTOLAKETA: Bizkaiko Taekwondo Federazioa  

________________________________________________________ 

 

INSKRIPZIOAK: 

Partaidetza librea izango da, hau da, erakunde bakoitzak kategoria 

bakoitzean nahi dituen lehiakideak aurkeztu ahal izango ditu. Ezingo dute 

parte hartu txapelketa nazionaletan, openetan eta abarretan lehiatu badira. 

(Erantsitako orrietako inskripzioak bakarrik onartuko dira). 

 

Bizkaiko Taekwondo Federazio honetan egon beharko dute urriaren 27a baino 

lehen, erantsitako orria eta bidali taekwondo@asfedebi.eus posta 

elektronikoz. 

 

PISAKETA: 

Azaroaren 4an, ostirala, 17:00etatik 19:00etara egingo da Bizkaiko 

Federazioaren lokalean (Miribilla) (Martin Barua, pikaza, 27). (COACH-A 

BAKARRIK SARTU AHAL IZANGO DA PISAKETAN). 

 

ADINA: 
Urte naturalak: 2009, 2010 eta 2011 urteetan jaiotakoek parte hartu ahal 
izango dute kategoria honetan. 

 

DOKUMENTAZIOA: 

Eskola-kirolerako lizentzia, NAN edo Familia Liburua, indarrean dagoen 

Gradu Txartela: gutxieneko maila: gizonezkoen urdina eta emakumezkoen 

berdea; Aitaren baimena. 



EPAIKETA: 

Jardunaldia Espainiako Taekwondo Federazioaren araudiaren arabera 

arautuko da. 

 

BABESAK: 

Kirolari bakoitzak nahitaez eraman behar ditu babesak: kasko integrala 

(nahitaezkoa), petoa, ahokoa, eskularruak, kokilla, besaurreak eta 

bizkarrezurrak. 

 

ARAUDIA: 

 

PISUAK 

 
GIZONEZKOAK MAILA EMAKUMEZKOAK 

-33 kg. Mini Mosca -29 kg. 

33tik 37 kg-ra Mosca 29tik 33 kg-ra 

37tik 41 kg-ra Gallo 33tik 37 kg-ra 

41tik 45 kg-ra Pluma 37tik 41 kg-ra 

45tik 49 kg-ra Ligero 41tik 44 kg-ra 

49tik 53 kg-ra Super Ligero 44tik 47 kg-ra 

53tik 57 kg-ra Semi Medio 47tik 51 kg-ra 

57tik 61 kg-ra Medio 51tik 55 kg-ra 

61tik 65 kg-ra Semi Pesado 55tik 59 kg-ra 

+65 kg. Pesado +59 kg. 

 

4 lehiakide-talde egingo dira gehienez eta denak lehiatuko dira guztien aurka. 

 

Lehiakide bat bakarrik badago, goiko mailara igotzeko aukera emango da. 
 

Ez da puntuaziorik egongo. 
Jardunaldi hau EZ da selektiboa, parte hartzekoa da eta parte-hartzaile 
guztiek xehetasun bat jasoko dute. 
 
EZIN IZANGO DUTE PARTE HARTU LEHIAKETA NAZIONALETAN 
PARTE HARTU DUTEN HAURREK. 
 
Minutu eta erdiko 3 eraso izango dira. Hala ere, antolakuntzak bi erasotara 
murriztu dezake, parte-hartzaileen eta denboraren arabera. 
 
 
W.T.F-ko batzorde exekutiboak erabaki zuen txapelketetan arbitrajeko 

nazioarteko araudiaren arabera zigortuko direla borrokan coach-en 
keinuak, txaloak eta keinu nabarmenak, eta gogorarazi zuten 

aurreikusitako zigorrak lehiakidearen eta coach-aren deskalifikaziora 

irits daitezkeela. 



Aurretik aipatutako ekintzek indarkeria eta desordenak eragiten 

dizkiete ikusleei eta parte-hartzaileei, eta hori kiroleko indarkeriari 

buruzko Errege Dekretuaren eta Kirol Diziplinako Araudiaren aurka 

doa, bai eta arau horiek hausten dituztenek Taekwondoari ematen 

dioten ikuskizun deitoragarri eta hain kaltegarria ere. 
 

Guztion artean jardunaldi guztiak kirolezkoak, errespetuzkoak eta 

atseginak izatea eragin dezakegu. 

 


