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GAIA: DENBORALDIKO ERRESERBEN PROGRAMAN 
GURASOEN ELKARTE BATI EMANDAKO TRATAMENDUARI 
BURUZKO ERREKLAMAZIOA 

Kirol Zerbitzuak aukera ematen die kirol-erakunde guztiei denboraldi osoan 
zehar ohiko entrenamenduetako kirol-jarduerak garatzeko erreserbak egin 
ditzaten. Jarduera federatuetarako eskariak egiteko epea ekainean izaten da, 
eta, eskola-jardueren kasuan, berriz, epea irailera arte luzatzen da. Bigarren 
epe horrek helburu bat du: erakundeen benetako aukeretara egokitzea 
(guraso-elkarteak, taldeak, bestelako elkarteak), jarduera eta talde jakin 
batzuen eskaintza erreala zehaztu ahal izateko. 
 
Banaketa horren bidez, kirolguneak erabiltzeko aukera bermatzen zaie 
erakunde guztiei, betiere, kontuan hartuta erakunde horien beharrak, jarduerak 
aurrera eramango diren instalazioen erabilgarritasuna eta parte hartzen duten 
pertsonen adina/kategoria. 
 
Erakunde guztiei, bai jarduera federatuak gauzatzen dituztenei eta bai eskola-
izaerakoei, urrian jakinarazten zaie kirolgune horiek erabiltzen aukerarik 
baduten. Baina, behin-behineko izaeraz, abuztu amaieran (instalazioen 
irekiera-egunaren arabera) hasten dira saioak, antzeko egun eta orduetan. 
Guraso-elkarte horren kasuan eta Judimendi Gizarte Etxerako egindako 
eskariaren barnean, iraileko jardueretarako ordutegi batzuk zehaztu ziren, eta, 
urrian, berretsi egin ziren, neurri handi batean; gaur egun, berriz, zabaldu egin 
dira ordutegiok, Aranaldeko kiroldegia berriro ireki denez eta talde batzuek alde 
egin dutenez. 
 
Erabilera horien berrespena ekainera aurreratzeko eskaria egin da, baina 
ezinezkoa da hori, lehentxeago adierazi dugunez, eskariak egiteko epea 
irailera arte irekita baitago. Horrez gain, argi adierazi nahi dizuegu instalazio 
horiek erabiltzeko aukera ez zaiola berresten inolako erakunderi ekainean. 
Nahiz eta, guraso-elkarte honen kasuan bezalaxe, gune horiek irailean 
erabiltzen has daitezkeen, behin-behineko izaeraz. 
 
Araski taldearekin izandako gorabeherari dagokionez, talde horrek instalazio 
horretako kirol-teknikariari adierazi zion guraso-elkartearen aldetik ordu batzuk 
uzteko aukera bazela. Guraso-elkarteari galdetu ondoren, halakorik ez zela 
ikusi zen, eta, beraz, ez zen aldaketarik izan. 
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Erreserben bikoiztasuna dela-eta Baskoniarekin sortutako arazoari dagokionez 
eta aipatu dugunaren ildotik, erreserba erreala guraso-elkarteari dagokio. Eta 
hutsegite horiek zuzendu dira jada. 
 
Hegoalde Gizarte Etxean ordu erdi lehenago esleitzeari dagokionez, kirolgune 
horretan bertan beste eskola-erreserba batzuk izateak eragin zuen hori. 
16:30etik 18:00etara aldatzeko aukera soilik asteazkenerako sortu zen 
(ostiraletan ezinezkoa zen, 17:30etik aurrera erreserba bat eginda zegoenez). 
Une horretan, beste erakunde baten erantzunaren zain zeuden, ez baitzitzaion 
lehenago kasu egin. Eta hiruhilekoa amaitu aurretik talde hori Aranaldera 
bideratzeko asmoa zegoen. Teknikari arduradunak onartu du erantzun ez izana 
hutsegitea izan dela, ez baitzion garrantzirik eman aurreratze horri Aranaldera 
bideratu arteko epea motza zelako. 
 
Parte-hartzaileen kategorien arabera egiten dira ordutegien banaketak. 
Eskoletako erreserbei lehen ordu-tarteak esleitzen zaizkie (erabiltzeko aukera 
dagoenean), eta kategoria federatuei, berriz, ondorengoak esleitzen zaizkie. 
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