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Bidezidor-kirolaren barneko estatuko ekitaldi 
nagusiak dira BIDEZIDOR-KIROLAREN 
ESTATUKO JARDUNALDIAK.

27 urtez etenik gabe, JARDUNALDI horiek 
erreferentziazkoak izatera iritsi dira bidezidor-
kirolaren esparruan.

Azken joerek, berrikuntzek eta ikerketek 
EKITALDI horiek dituzte sorleku, federazioaren 
eta administrazio publikoen lanaren mugarria 
ezarri baitute eta, gure federazioen eta bereziki 
Euskal Mendizale Federazioaren laguntzaz, 
bidezidor-kirolaren urratsak eta bilakabidea 
erakutsi baitituzte.

Bidezidor-kirolari dagokionez, gogorarazi nahi 
dugu hemen egin zirela, Euskadin, homologatu 
gabeko bidezidorren lehen markak, gure 
mendizaleak gure baso eta gailurretara gidatu 
zituztenak, hain zuzen; era berean, gogorarazi 
nahi dugu hemen garatu zela bidezidor-
kirolaren jarduera arautzen zuen lehenengo 
Estatuko Dekretua ere.

Oraingo honetan, berriro Euskadin bilduko gara, 
bidezidor-kirolaren esparruan datozen urteetan 
mugarri izango den lerro berri bat sustatzeko, 
hau da, honako binomio hau sustatzeko: 
BIDEZIDOR-KIROLA eta OSASUNA.



Euskal Mendizale Federazioaren 
Lehendakariaren aurkezpena

Duela hogeita zazpi urtetik, topaketa nagusi bat egiten 
da urtero; gure kolektiboa estatuko leku geografiko 
batean elkartzen da, une horretako adituen eskutik 
bidezidor-kirolarekin lotutako gaiei buruz hitz egiteko, 
eztabaidatzeko, ikertzeko edota proposamenak eta 
ekarpenak egiteko.

Mendi-federaziook osatzen dugun kolektiboko 
kideen % 95ek baino gehiagok mendi-ibiliak egiten 
ditugu. Bidezidor-kirola gure gizatasunaren zati 
da, mendizalearena bereziki. Gainera, bidezidor-
kirolak lurralde bat gure eskalan, gizakiaren 
eskalan, ezagutzeko aukera ematen digu. Xehetasun 
txikiak ezagutzeko eta gure interesekoak diren 
haietan sakontzeko aukera ematen du. Bidezidor-
kirolak pertsonen eta kulturen arteko komunikazioa 
sustatzen du. Oso baliabide eraginkorra da jendea eta 
oinordetzan jasotako paisaiak, gure aitona-amonen 
lurraldea, ulertzeko.

Horrez gain, praktika osasungarria ere bada; onena, 
behar bada. Mendi-ibiliak egiten dituenak berezkoa 
du jakin-mina. Naturarekin eta bere inguruarekin 
sintonian bizi den pertsona da. Bidezidor-kirolak 
irakurtzera eta informazioa biltzera bultzatzen gaitu.

Ibiltaria gai da habitat bat ezagutzeko eta, ondorioz, 
espezie zehatz baten presentziaren zain egoteko. 
Bidezidor-kirolari norbanako bakoitzak prestatzeko 
eta gai horretan sakontzeko duen grina gehitzen 
bazaio, bidezidor-kirola egin daitekeen jarduerarik 
atseginena dela esan dezakegu.
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Euskal Mendizale Federazioa

Euskal Mendizale Federazioa Elgetan (Gipuzkoa) 
sortu zen, 1924ko maiatzaren 18an, Arabako, Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Nafarroako mendi-elkarteek sustatuta, 
Federación Vasco-Navarra de Alpinismo izenez.

Denborak aurrera egin ahala, jakin-nahi berriak sortu dira 
euskal mendizaletasunean: ohiko mendi-jarduerak hortxe daude 
guztiontzat, baina kirol-modalitate berriak ditugu aurrean, eta 
horietara irekita egon behar dugu; horretarako, askotariko praktikak 
txertatu behar ditugu, guztiok izan dezagun lekua elkartean.

EMFk eskuordetuta dituen hainbat administrazio-funtzio publiko betetzen 
ditu, eta horrela, euskal Administrazio Publikoaren eragile laguntzaile gisa 
dihardu, oinarrizko kirolaren eta lehiaketen garapenaren arduradun gisa.

Gainera, mendiko kirolean federatutako kirolarien ordezkaritza-organoa da, eta, 
beraz, ordezkatzen dituen kirol-diziplinetako kirol-jarduerak zaintzen ditu, baita 
diziplina horiek federatu gabeko pertsonek praktikatzen dituztenean ere. Hauek 
dira diziplina horiek: orientazioa, mendiko eskia, mendi-lasterketak, harkaitzetako 
eskalada, kirol-eskalada, alpinismoa, mendi-ibiliak, martxak, arroilen jaitsierak eta 
espeleologia. Gaur egun, beste diziplina batzuk txertatzeko lanean ari da, hala nola 
ibilketa nordikoa.

Ezin dugu ahaztu Euskal Mendizale Federazioak sustatzen duen beste alderdi bat, 
prestakuntza teknikoa, hain zuzen, mendiko istripuen prebentziorako lehenengo zutabe 
garrantzitsuena baita.

Gaur egun, 34.000 federatu ditu federazioak, eta Euskadiko kirol-federaziorik garrantzitsuena da.
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Bidezidor-kirola egunetik egunera zale gehiago 
dituen kirol- eta aisialdi-jarduera da, prestakuntza 
fisiko handirik eskatzen ez duen kirola baita; 
gainera, esperientzia, ezagutza eta erresistentzia 
fisikoa metatzen doazen heinean, zailtasun eta luzera 
handiagoko ibilbideak egin daitezke.

Badakigu jarduera fisikoak onurak dakartzala; gaur 
egun, eztabaidaezina da hori. Aski ezaguna da ariketa 
egiteak osasunean duen eragina. Ariketa fisikoa 
ezinbestekoa da organismoarentzat, kaloriak erretzen 
laguntzen duelako, baina baita muskuluetako indarra 
hobetzen eta hezurren masari eusten laguntzen 
duelako ere. Garrantzitsua da zenbait gaixotasunen 
kasuan ere, hipertentsioaren kasuan, esaterako; 
argi eta garbi dago jarduera fisikoa egiteak eta bizi-
estiloan aldaketa batzuk egiteak askotariko onurak 
dakarzkiela hipertentsioa dutenei. Autore batzuk 
jarduera-ezaren eta heriotza-arriskuaren artean lotura 
bat dagoela ere adierazi dute. Bidezidor-kirolaren 
abantaila batzuk azpimarratzerakoan, besteak beste, 
bihotz-biriketakoak eta muskuluetakoak nabarmendu 
ditzakegu.

Bestalde, gero eta azterketa gehiagok berresten 
dute jardueraren eta osasun mentalaren arteko 
lotura. Zenbat eta jarduera fisiko gehiago, orduan 
eta onura psikologiko gehiago; lotura positibo hori 
adin guztietako taldeetan gertatzen da, baita adin 
nagusikoetan ere. Biztanleen sektore horretan, 
besteak beste funtzionamendu fisiko altuak arrakastaz 
zahartzen laguntzen duela egiaztatu da; aldi berean, 
ariketak buruaren funtzionamenduaren zenbait 
alderdi ere hobetzen dituela esan izan da, besteak 
beste, plangintza, iraupen laburreko memoria eta 
erabakiak hartzea; funtzionamendu kognitiboa 
esanguratsuki hobetzen du eta beherakada kognitiboa 

murrizten, adineko emakumeetan. Jarduera fisikoak 
depresioa murrizten du, eta beste tratamendu batzuk 
bezain eraginkorra izan daiteke. Jarduera fisikoa 
erregulartasunez egiten bada, desagertu egiten da 
berriro depresioak agertzeko arriskua, eta osasun 
subjektiboa, gogo-aldartea eta hunkiberatasuna 
hobetzen dira, eta baita nork bere buruaren 
irudiarekiko duen pertzepzioa eta autoestimu fisikoa 
ere. Gainera, antsietatea murrizten du, eta estresaren 
aurrean ditugun erantzunak hobetzen ditu, bai eta 
loaren kalitatea eta iraupena ere.

Bidezidor-kirola egiteak gogo-aldarte hobea izaten 
lagun dezake. Atseginak diren jarduerak egitea (eta 
kirol hau atsegingarria da benetan) hertsiki lotuta 
dago gogo-aldarte onuragarriarekin. Oro har, egunik 
onenak bat datoz jarduera atseginak egin ditugun une 
horiekin. Triste edo gogorik gabe gaudenean ere, 
atsegingarria zaigun jarduera bat egitea da ondoez 
hori gainditzeko metodorik onena. Kirol hau, gainera, 
jarduera lasaigarria da, garatu ohi den ingurua dela-
eta, naturarekin dugun harreman zuzena eta aisialdia 
konbinatzen dituelako. Era berean, kirol gehienak 
bezalaxe, bakoitzak bere buruarekiko duen kontzeptua 
goratzeko baliagarria izan daiteke bidezidor-kirola. 
Norbanakoek lortu nahi dituzten helburu batzuk jartzen 
dituzte (adibidez, zailtasun zehatz bat duen bide bat 
egitea), eta helburu horiek lortzean, pertsona pozik 
sentitzen da, gai dela sentitzen du, eta hurrengoan 
berriro jarduera egiteko motibatuta sentitzen da.

Beraz, bidezidor-kirola egitea erlaxatzeko, ongi 
pasatzeko eta atseginak ez diren pentsamenduetatik, 
emozioetatik eta portaeretatik ihes egiteko modu 
bat dela esan dezakegu; gainera, lotuta dago 
autosufizientzia-sentipenarekin, kontrolarekin eta gai 
sentitzearekin ere.

Bidezidor-kirola eta osasuna
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Programa
Osteguna, urriak 31 – Mendi Bideen 
Estatuko Batzordeari harrera (Batzordeko 
kideentzat soilik)
             
Lekua: Gran Hotel Lakua. Vitoria-Gasteiz

19:00 – Harrera, Gran Hotel Lakuan (Vitoria-Gasteiz)
21:30 – Afaria
             
Ostirala, azaroak 1  
             
Bidezidor Kirolari eta Osasunari buruzko Jardunaldi 
Teknikoa (jendearentzat irekita)

Lekua: Gran Hotel Lakua. Vitoria-Gasteiz
             
8:30 – 9:00 – Izena eman dutenei harrera

9:00 – 9:30 – Irekiera

Jardunaldien aurkezpen ofiziala, Euskal Mendizale 
Federazioaren, Mendiko Kirolen eta Eskaladaren 
Espainiako Federazioaren eta erreferentziazko erakunde 
publikoen eskutik.

9:30 – 11:30 - 1. saioa – Administrazioen esperientzia 
bidezidor-kirolan eta osasunean

Erreferentziazko euskal erakunde publikoek kirolaren eta 
osasunaren inguruan aplikatzen diren estrategia eta politika 
publikoak azalduko dituzte, eta baita ibilbide publikoak 
sustatzera eta horiek zaintzera bideratuta daudenak ere

11:30 -12:00 - Kafea

12:00 – 13:30 - 2. saioa – Federazioen esperientzia

Nazioarteko eta nazioko federazioek bidezidor-kirolaren 
garapenean eta osasunaren sustapenean izan duten 
esperientzia azalduko dute.

13:30 – 14:30 – Solasaldia eta ondorioak

16:30 – 21:00 – Bidezidor-kirolari eta osasunari buruzko 
federazio tailerra (Batzordeko kideentzat soilik)
     -Lehenengo tailerra: Bidezidor-kirola eta Osasuna
     -Bigarren tailerra: Era askotako tailerra
         

Larunbata, azaroak 2 
             
Lekua: Gran Hotel Lakua. Vitoria-Gasteiz

Goizeko programa

9:30 – 13:30 – Bidezidor-kirolaren estatuzko batzordearen 
bilera (Batzordeko kideentzat soilik)

Arratsaldeko programa

16:00 – Bidezidor-kirolaren estatuzko batzordearentzat eta 
laguntzaileentzat gizarte ekintza

Autobusez egindako desplazamendua

-Santa María katedralera bisita, “Obretan eta irekita” 
ekimenara, eta Vitoria-Gasteizko alde zaharrera bisita.

-Sagardotegian afaria, “Sagarlantegia” espektakuluarekin 
batera.
             
Igandea, azaroak 3 – Gasteizko Eraztun 
Berdetik ibilaldia, Salburuko hezeguneak 
bisitatzeko.
             

Hoteletik autobusa egongo da Batzordeko kideentzat eta 
laguntzaileentzat

- Salburuko hezegunearen ibilbidea. Salburuko 
hezeguneaaren bisita teknikoaren ibilbidea

- Txikiklubs topaketa (Mendiko kluben haurren sailak)

- Bazkaria




