


BALIO HEZKUNTZAREN TRATAERA 

• Epailerik gabe ez dago partidurik, epailearekiko errespetua 

beharrezkoa da.  

 

 

 

 

 

 

• Taldekideen arteko errespteua bermatzeko,: 

 

 

 



BALIO HEZKUNTZAREN TRATAERA 

• Txartel berdea, horia eta beltzaren erabilera partiduen 

amaieran 

 



BALIO HEZKUNTZA ETA 

IKASKUNTZAREN TRATAERA  

• Partiduan zehar edozein jokabide desegoki ikusten badugu, 

berau bideratu: 

• Agresio fisiko edo berbalen bat eman bada; Partidoa 

geratu eta entrenatzaileari jokalaria aldatzeko eskatu.  

Partidu amaieran txartel horia erakutsiko dugu 

• Zerbait zatarra ikusten badugu, laguntasun falta, 

barreren bat…Jokalariarengana joan eta jokabide hori 

ez dagoela ondo adierazi, berriz egingo balu partidua 

geratuko dela adieraziz. Errepikatzen ez bada partidu 

amaieran berdea erakutsiko dugu eta partidu 

bukaeran berriz ere jokalariarekin hitz egingo dugu 

• Partiduan zehar nola pitatu? 

• Segurtasun osoz, ozen pitatu. 

• Pitatutakoaren inguruko azalpena eman BETI. 

• Hezitzaileak garela inoiz ez ahaztu, partiduak ere 

ikasteko dira. 

• Ez pitatu den dena…Adibidez 4 pausu ematen baditu, 

lehenengoan abisua eman eta hurrengoan pitatu…  

• Neurtu, orekatu, ez gaitezen egon partidu guztia 

geratzen… 



BALIO HEZKUNTZAREN TRATAERA 

PARTIDU 
HASIERAN 

Zelai erdian bi 
taldeak 

Epailea 
pasatuko da 

Jokalariak 
elkar agurtu 

PARTIDUAN 
ZEHAR 

Epaileak beti 
adierazi zer 
pitatu duen 

Jokabide 
desegokiak 

bideratu, 
moztu, geratu 

PARTIDU 
AMAIERAN 

Zelai erdian bi 
taldeak bildu 

Epaileak 
txartelak 
erakutsi 

Jokalariak 
euren artean 

agurtu 

PROZEDURA BERAZ ONDORENGOA 

IZANGO DA:  



AKTAK 

AKTA EREDUA 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14jaXB0nMEaKqlW1712Vryx5Fkj0cQB1U?ogsrc=32


PUNTUAK NOLA EMAN? 

1. Taldeko asistentzia: Kontutan hartuko da taldeak zapatuetan izan duen asistentzia, 

horretarako puntuaketa sistema hau jarraituko da; 

 

Asistentzia %80 edo haundiagoa bada 3 puntu 

Asistentzia %60 eta %80 bitartekoa bada 2 puntu 

Asistentzia %60  eta  %50 bitartekoa bada 1 puntu 

Asistentzia %50 baino txikiagoa bada 0 puntu 

 



PUNTUAK NOLA EMAN? 

 

 

Partiduetako emaitza: 3 irabazi, 2 berdindu, 1 galdu. 

 



PUNTUAK NOLA EMAN? 

 

 

 

1. Taldeko jarrera: Kiroltasuna eta errespetuzko jokabideak bideratu nahi dira, talde 

osoak partiduaren amaieran txartel kolore bat lortuko du. 

 

Txartel berdea Jokabide egokiak, ez da egon 

inolako agresiorik ez berbalik 

ezta fisikorik ere eta jokabide 

guztiak errespetuzkoak izan dira 

3 puntu 

Txartel horia Jokabide desegokiren bat agertu 

da eta hurrengo 

jardunaldietarako hobetu 

beharra dago. Errespetu faltaren 

bat kide, entrenatzaile edo 

epailearekiko 

1 puntu 

Txartel beltza Jokabide desegokia egon da. 

Agresio fisiko, berbal edo 

kiroltasun eza  agerikoa eta 

errepikatua izan da.  

0 puntu 

 


