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KIROL BATZORDEAREN BILERAKO AKTA
Bilera-zenbakia:
Eguna:
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Tokia:
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2015-12-22 (asteartea)
19:00
Udaletxeko 2. Pisuko batzar gela

Bertaratuak
Unai barrenetxea, kirol batzordeburua
Adrian Osa, E.A.J.ko ordezkaria
Mikel Aramaio, Bilduko ordezkaria
Secundino Badiola, Artibai Judo Taldeko ordezkaria
Dioni Larrinaga, Aurrera Geuria Txirrindu Taldeko ordezkaria
Jon Haitz Badiola, Eskilantxarri elkarteko ordezkaria
Mila Rodriguez, Udal kiroldegiko zuzendaria
Gorka Elordi, Ondarroa Arraun Elkarteko ordezkaria
Iñaki Solabarrieta, Ondarroako Atletismo klubeko ordezkaria
Iñaki Recalde, Koaxi Triatloi Taldeko ordezkaria
Lander Fernandez, Ondarroako Pala Taldeko ordezkaria
Aitor Elordi, Tontorramendi Aurrera Mendi Taldeko ordezkaria
Jose Ramon Osa Etxaburu, idazkaria
Bertaratu ezina adierazi dutenak
Bertaratu ez direnak
Arrigorri Itsas Arrantza Elkarteko ordezkaria
Asoc. Inmigrantes Senegaleses de Ondarroako ordezkaria
Asoc, Senegaleses Pueblao de Bassoul en Euskadiko ordezkaria
C.D. Aurrerako ordezkaria
Egunsentia Koop. E.ko ordezkaria
Karate taldeko ordezkaria
Orkatzen Peñako ordezkaria
Ondarroako Urpeko Elkarteko ordezkaria
Ondarru Igeri Taldeko ordezkaria
Aztergaiak
1.
2.
3.
4.
5.

2015eko azaroaren 18ko aktaren onespena, hala badagokio.
2016ko kirol egitaraua.
2015eko Kirol Sariak. Sarituen aukeraketa.
2016ko dirulaguntza deialdiaren egoera.
Eskaerak eta galderak.
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Esan-eginak eta erabakiak
1. 2015eko azaroaren 18ko aktaren onespena, hala badagokio.
Aho batez onartu da akta.
2. 2016ko kirol egitaraua.
Idazkariak esan du urteko osoko egitaraua nahi duela egin Udalak, arlo guztietako taldeek eta Udalak berak
2016an antolatuko dituen ekintzekin.
Hau dela eta, egitasmoak azaltzeko eskatu die bildutako taldeen ordezkariei.
Ondoren, aurrikusitako egitasmoen berri eman dute taldeen ordezkariek:


Ondarroa Arraun Elkartea.
o Batelen estropada bat martxoan.
o Trainerilen Bizkaiko Txapelketa maiatzean.
o Antiguako Ama traineru estropada maiatzaren amaieran edo ekainaren hasieran.
o Traineren estropada (Ondarroako bandera), abuztuaren 1. Zapatuan.



Koaxi Triatloi Taldea.
o Ondarroako triatloia, ekainaren 4an edo irailean.
o Ondarroako raid, uztailean
o Triatloi eguna, uztailaren azken astean edo.



Aurrera Geuria Txirrindu Taldea.
o Koadrilen arteko txirrindu martxa, uztailaren 31n.
o Bizikleta ginkama, abuztuan.
o Antiura igoera



Tontorramendi Aurrera Mendi Taldea.
o Boga mendi martxa, apirilaren 3an.
o Mendi Astea, azaroan.
o Irteerak mendira eta eskalatzera (egutegia aurkeztuko dutela esan du ordezkariak)



Artibai Judo Taldea.
o Ondarroako judo txapelketa, ekainaren azken hamabostaldian.
o Ondarroa-Pau (elkartrukea), ekainean edo irailean.



Eskilantxarri Kirol Kluba.
o Sup Race froga, maiatzaren 5ean edo irailean (Euskal Herriko zirkuitoaren barne).
o Ondarroako Bodyboard txapelketa, azarotik aurrera



Ondarroako Atletismo Kluba.
o Mini atletismo saioa Bizkaiko umeekin, azaroan.
o Mini atletismo saioa herriko umeekin, kurtso amaieran.
o 4 x hondartza froga, abuztuan.
o Egia-Iriondo memoriala, abenduan.

Azkenik, batzordeburuak esan du Udalak ondorengoak egitea aurrikusi duela:
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o
o
o
o

Ondarroako pala txapelketa
Hondartzako bolei txapelketa
Antiuko igoera
Multikirol saioak hilean behin, lehen hezkuntzako umeekin

Batzordeburuak esan du Udalaren egitasmoak aurrera eramaten laguntzeko talderen bat prest balego, talde
horrekin batera egingo litzatekeela antolaketa, bestela, Udalak berak antolatuko lukeela.
Multikirol saioei buruz, taldeen laguntza eskatu du batzordeburuak, herrian martxan dauden kirol ezberdinak
erakustea izango litzatekeelako egokiena.
3. 2015eko Kirol Sariak. Sarituen aukeraketa.
Eztabaida egon da sari hauei buruz; sariak gazteentzako batik bat izan behar direla, zer izan behar den kontutan
saria emateko (kirol emaitzak, kirolaren alde eginiko lana,…), etabar.
Hau dela eta, gai hau hurrengo bileran aztertzea erabaki da.
Eztabaida amaitu ondoren, Kirol Sarietarako talde eta pertsona ezberdinak aurkeztutako kandidaturen berri eman
du idazkariak eta bozketa egin da, ondorengo emaitzekin:
2015. urteko kirolaria (emakumea).
Proposamen bi aurkeztu dira: Ioana Osa (triatloia) eta Arantza Burgoa (triatloia).
Bozketa egin da eta Arantzak 9 botu lortu ditu eta Ioanak 2.
Beraz, Arantza Burgoa urteko kirolaria izendatzea erabaki da.
2015. urteko kirolaria (gizonezkoa).
Ondorengoak izan dira proposatutakoak: Alain Kolunga (arraunlaria), Orkatz Beitia (atletismoa), Roberto
Moreno (pilotaria, palako arloan) eta Asier Ugartetxea (korrikalaria).
Bozketa egin da eta emaitza hauek izan dira: Alain Kolunga 6 botu, Orkatz Beitia 3 botu, Asier Ugartetxea botu
1 eta Roberto Moreno boturik gabe.
Beraz, Alain Kolunga urteko kirolaria izandatzea erabaki da.
2014. urteko kirol taldea.
Proposamen bi aurkeztu dira: Aurrera Futbol Taldea eta Aurrera Mendi Taldeko Eskalada Taldea.
Bozketa egin da eta Aurrera Futbol Taldeak 3 botu lortu ditu eta Aurrera Mendi Taldeko Eskalada Taldeak 7
botu lortu ditu.
Beraz, Aurrera Mendi Taldeko Eskalada Taldea urteko kirol taldea izendatzea erabaki da.
2014. urteko aipamen berezia.
Ondorengoak izan dira proposatutakoak: Jabier “Cubillo” (futboleko gazteen entrenatzilea), Jose Mari Naberan
(atletismoko entrenatzilea), Arkaitz Leon (palako zaletua), Orkatz Beitia (atletismoa) eta arraun frogetako
balizaje-lanak egiten duen giza taldea.
Bozketa egin da eta emaitza hauek izan dira: Jabier “Cubillok” 3 botu lortu ditu, Jose Mari Naberanek 4 botu
lortu ditu, Arkaitz Garciak botu bat lortu du, Orkatz Beitiak botu bat lortu du eta balizajeak egiten duen giza
taldeak botu bat lortu du.
Beraz, aipamen bereziaren saria Jose Mari Naberani ematea erabaki da.

ONDARROAKO UDALA

Aurrera Geuria Txirrindu Taldeko ordezkariak proposatu du kirol sariak jaso izan dituztenak gonbidatzea Kirol
Galara.
Kirol Sarien gaia aztertzen zebiltzala, zera esan du Aurrera Geuria Txirrindu Taldeko ordezkariak: balizajeko
taldearen kandidatura aurkeztu zuenean enteratu zela Arraun Elkarteari beste Elkarte batek fakturatzen diola,
balizaje lanak. Baina bera egon dela balizajea egiten duten pertsonekin eta haiek adierazi dietela debalde egiten
dutela lana eta eurek ez dakitela horrela fakturatzen zenik.
Hau dela eta iruzurra egiten ari dela Arraun Elkartea esan du, zeren eta egiten ari dena ez dela legala bere ustez.
Gai hau aztertzeko eskatu dio Udalari eta horrela ez jokatzea Arraun Elkarteari.
Batzordeburuak esan du aztertuko duela gaia.
4. 2016ko dirulaguntza deialdiaren egoera.
Batzordeburuak esan du 2016ko deialdirik ez dela egingo aurrekontua erdi finkatu arte. Alkatearen erabakia izan
dela. Espero duela, urtarrilean deialdia ateratzea.Horrez gain eta amaitzeko, esan du, dirulagunza deialdirako
75.000,00€ izatea proposatu duela (2015ean baino 5.000,00€ gehiago).
5. Eskaerak eta galderak.
Ez da egon eskaerarik ez eta galderarik.
Ondoren batzarra amaitutzat eman du batzordeburuak.

Jose Ramon Osa Etxaburu
Idazkaria

O.e.
Unai Barrenetxea Gurrutxaga
Kirol batzordeburua

