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Deporte escolar

Kueto y la ikastola Lauro
disputaron uno de los

numerosos partidos que sc
jugaron durante la mañana.

Foto: Josa Sampetlra
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St¡ckaren
etorkizuna
eskolan dago

BIZKAI KO I RR ISTAKETA FE DERAZI OAK ESKO LA MAI LAKO
HIRUCARREN HOCKEY LERROKO JARDUNALDIA
ANTOLATU DU LAURO IKASTOLAN. BENJAMIN ETA KIMU
KATEGORIETAKO TALDEEK LOIUKO KANTXA CORAINO
B ET E Z U T E N Miriam Roitríguezen erreportajed J ose samp eitrore¡t aryazkiak
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Kirol hau pt'aktilecttu
n«hitlutenguxick
Melropolilarut
kluheanegin dexalnte,
exdtgtbilltotarrei
soililtnrugatua

-r\. UELA urte batzuk ia
I I i"o.t ez zuen hockey
I D ,"rro Klrora elagurzen.

Zorrotzan elkarrurik. Metropolita-
no klubeko kideak neska-mutilak
erakartzeaz arduratu dira. kide
gehiago lortzeko. Dcnborarckin,
Bilboko erakunde horrek kirol hori
Bizkaian ezag:]farazi nahi izan
zuen. Horretarako, ikastetxeetan
zehar ibili zen eta Lauro ikastolan.
Sesraoko Kuelo ikasterxean era Bil
boko Pagasarribide eta Fél¡x Serra-
no ikastetxeetan taldeak sortu
ziren. "Ikastetxeetara joaten gara
jarduera cskaintzera, leku batzue-
tan dagoeneko lrristaketa taldeak
badituztela aprobetxamz. Eskola
ligan parte hartzeko laguntza cma-
ten duten moo.itoreak eta m¿teria
la ere eskaintzen ditugu", esan digu
Aitor Gávilak, Bizkaiko irristaketa

federazioako hocke) lerro balzor-
deko arduradunak.

Lan horren ondorioz sortu da
eskolako liga. Dueh pare bar den-
boraldi jardunaldi bat antoiatu
zuten eta aurten sel ere egingo dira,
Iehen aldiz egingo dcn Bizk¡iko
Kopa barne. 'Egia esan, ezin gara
kcxaru. Lrga c¿iruraru dugu cu par-
tida guztiak egoitza berean joka
daitezen lortu dugu. Pista bitan
banatzen da; horrela, bi partida
joka daitezke aldi berean. Partida
bakoitzá hiru denboratara toka-
tzen da. bakortza l0 millrrtuko¿
Gainera, nobedáde moduan, final
bat egingo dugu. talde guztiek par-
te hartzeko', esan du.

Orain dela gutxira arte, topaketa
guzúak Bizkaiko pista bakarrean
jokdtzen ziren: Zorrorz¿ko Metro-
politaDo klubekoa. Baina Bilboko
klub horr(,k bclak tsairrerakoak rrr-
matu zituen beren instalazioeun
zerbait antol¿tzera, eta horrel¡,
Laur o ikastol¿k. esater ako. jardu-
naldi bat antolatu zuen pasa den
igandean. Bigarrena Sestaoko La
Benedicta kiroldegian egir zen eta
\4etropol¡tano klrrbt,an bc.te bi
izango dira. "Badakigu ikastetxe
gchicnck ez daukatela instalazio
egokrrik. bain¿ kiroldegi batzuerd-
ko pistetan proba egin dugu, haia
nola Sestaon. eta esperientzia oso
ona izan da", azaldu du Gávllak.

Kirolár en su(rrpenari rlagokir -
nez. iederazioak ikastetxeetako
guraso elkarteak animatu nahl izan
ditu partidak ikustera, ea ¡alderen
bat sortzera ailimatzen diren.
"Kirol hau probatu beharra dago:
probatzen badJzu. llarrdpatu cgr-
ten zaitu. Jendea gonbidatzen dugrl
etorri eta probatzera'', esan du
Gáülak.

Ardzod sunzeil da lraurr¡k irrst,-

' bortitza
iruditu, oso

errespetutsua
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tutura doazenean. Hutsune batego-
ten da, eta haur mailako ligarik ez
dagoenez, utz¡ egiten dute. -Metro-
politanora' etor dai.tezen saiatzen
gara, institutuetan taldeak sortzea
zaila da eta', esan digu.

Bestalde, kirol honek irudi borti-
tza ematen du oraindik ere, baita
irristaketa hockeyaren modalita-
teak ere. lzotz hockeyan gertatzen
diren borroken irudiak ere ager-
tzen dira telebistan, eta hala ere,
irudi distortsionatua da. hockey
lerroren kasuan, errespetua eta
segurtasuna dira oinarri nagusiak.
"Neska-mutilek araudia, aurkariak
eta arbitroa errespetatzen dituzte.
Ez dugu inoiz indarkeria arazorik
eduki. Entrenatzaileak Metropoli
tano klubet¡k datoz eta kirol horren
espiritua sustatzen saiatzen dira.
Gainera, Bizkaiko irristaketa fede-
razioarentzat haurren segurtasuna
oso gafrantzitsua da. Horregatik,
araudian jasota dago derrigo-
rrezkoa dela babesak erabiltzea:

Kaskoa. zango-babesak. belaun-
babesak. ukoldo-babe:ak en e'kr-
larruak' esan du Aitor Gávilak.

Metropolitano klubak zazpi urte
daramatza hockey lerro kategorian
maila gorenean jokatzen eta iokc-
larick zucncan pal1c haftzen dute
belaunaldi berrren presrakunLzan.
Maila horreta[ dagoen Bizkaiko
klub bakarr¡ dc. Kirol harr prakti-
katu ralri duten guztieh Metropo-
litano klubean egin dezakete, ez
dago bilbotarrei soilik mugatua.

Bizkaiko federazioak amets bat
dauka: hemendik urte batzuetara
Euskadi mailako eskola ligarcn bat
antolaLLr ahal izatea. Ha la ere, sen-
docn¡ Bizk¡rkoa da. Urrcckin, hoe-
key lerro modalitatea hazi egin da
er¿ ikastetxe batzuetdn taldeak sor-
tu dira. Eskura dituzten baliabideak
erabiliz jardutraldiak antolatzen ere
ltasi dira, eta hori pozgarria izan da
z¿le Suzrientz¿1.. Etorkizuna ikas-
teueetatr dago. beT¿¿. Hau lr¡si bes-
terlk ez da egin!.

(1) Pagasarribide umetxoen taldea. (2) Metropolitano Right taldea. (3) Metropolitano
Left Taldea. (4) Pagasarribide kimuen taldea.,#
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