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GIMNASIA ERRITMIKOA

Erreportaia

Haizea, Amurrioko Aresketa klubekoa, bere etxean entrenatzen.

  TESTUA L. DE LA TORRE
ARGAZKIAK UTZITAKOAK

Arabako Gimnastia Federazioari,
diziplina guztietako kirol esta-
mentu guztiei eta oro har
herritarrei bezala, COVID-19k bat-
batean gelditu ditu. Konfina-
mendu egun hauetan, bai eskola-
kirolean, bai federatuan eta
aisialdian, stand by egoeran
daude, eta denboraldi honetan
nekez martxan jarriko zituzten
planak zapuztu egin dira. Hala ere,
haratago begiratu nahi du, eta
etorkizunera begira lan egin,
normaltasuna berreskuratzen
denerako. Federazioan lanean
jarraitzen dute, etxe partiku-
larretatik, egoerak ahalbidetzen
duenean normaltasunera itzul-
tzeko. Esaterako, dagoeneko
bideraezina da Pazko astea
deiturikoan gimnastika campusa
egitea, baina udako campusetan
lanean ari dira dagoeneko.
Gainera, denboraldi honetan
parkourra iritsi denez eta
Arabatxo klubean Arabako lehen
federatuak izan direnez, dago-
eneko pentsatzen dute modali-
tateko lehen Espainiako Txapel-
ketaren antolaketan; baldintzek
aukera ematen badute, Gasteizen
egingo da aurten. Araban 3.000
kirolari inguruk egiten dituzte
gimnastika-modalitateak maila
guztietan: 2.000 baino gehiagok
gimnasia erritmikoan, 500 inguruk
aerobikan edo gimnasia aero-
bikoan, eta beste 500 batek ema-
kumezkoen eta gizonezkoen  gim-
nasia artistikoan, eta tran-polinean.
Ikasturte honetako eskola kirola-

ren egutegian gimnasia erritmikoa
eta aerobika dira praktikatzaile
gehien dituzten bi modalitateak,
eta jarduera horiek azaroan hasi
ziren, eskola-kontzentrazioekin,
eta otsailean eta martxoan
Arabako Eskola Jokoetarako
kontroleekin jarraituz. Etenaldiak
bete-betean harrapatu ditu
eskolarteko finalerdiak, hasiera
batean maiatzerako aurreikusita
dauden finaletarako sailka-
penekoak. Neurri handi batean,
ikastetxeetan gertatzen denaren
eta osasun-erakundeen jarrai-
bideen arabera Federazioak, ahal
den heinean, ikasturteko asteburu
erabilgarrietara egokituko du
egiteke dauden jardueren egutegia.
Ikasturte honetan, dagoeneko,
egindako proba ezberdinetan parte
hartu dute, gimnastika ritmikoko
25 erakundek eta aerobikeko 10
erakundek. Eta zer egiten dute
eskola gimnastek geldialdi hone-
tan? Bada, asko dira beren sare
sozia-letatik etxean gimnasia
egitera animatzen dituzten erakun-
deak, eta kirol-erronkak jartzen
dizkiete, hala nola Aresketa, Beti-
Aurrera, Biribildu, Itzal edo
Erribera. Gainera, Espainiako
Gimnastika Federazioaren eskutik
Instagramen bidez ematen dira

ETORKIZUNARI BEGIRA
Covid-19k Arabako Gimnasia Federazioak
antolatutako jarduerak hankaz gora jarri
ditu. Hala ere, normaltasunera bueltatzea
du helburu eta horretarako egiten du lan

Izaro, Ritmika Bagare klubeko gimnasta, izugarri hobetu da etxean
egindako lan handiarekin.

Bagareko Goizane, sasoian egoteko gogor entrenatzen.
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eskolak, eta gure herrialdeko kirol
maila guztietako gimnasta ugarik
jarraitzen dute.
Federatu mailan egoera honek

Arabako kirol-jarduerak eragin
handiagoa izan du, martxoaren
erdialdean egiten baitziren lehen
txapelketak. Izan ere, martxoaren
14ko eta 15eko asteburuan, ema-
kumezkoen eta gizonezkoen
artistiko, aerobik eta erritmiko
modalitateetako hiru txapelketa
garrantzitsu egiteko asmoa zuen
Federazioak, atzeratu egin behar
izan dituztenak. Espainiako
hainbat klubek eman zuten izena
artistika txapelketan: 200 gimnas-
tatik gora, 60 teknikari eta 20
epaile, Andorra, Badajoz, Bartze-
lona, Burgos, Coruña, Girona,
Lanzarote, Madril, Nafarroa eta
Palentziakoak, baita Arabako
Arabatxo eta Aritza klubek ere.
Aerobicaren kasuan, txapelketak
Valentziako hiru klubetako 100
gimnastatik gora ere biltzen
zituen: Soriako bat, Bizkaiko bat,
Gipuzkoako bat,  eta Arabako
Biribildu. Espainia mailan
antolatzen den ohiko hitzordu
gutxienetakoa zen, aurten Valla-
doliden maiatzaren hasieran egin
ohi ziren Espainiako Txapelketen
aurrekoa, atzeratua izan dena ere.
Normaltasunera itzultzea orain-

dik zalantzan, oinarrizko mailako
gimnastek zain egon beharko dute
jakiteko noiz ospatzen den Ciudad
de Vitoria txapelketa erritmikoa,
non 100 gimnastak baino gehiagok
parte hartuko baitzuten, eta haien
Espainiako Txapelketa, apirilaren
amaieran ospatzen zen lehene-
takoa. Oraingoz, kirolariei euren
burua zaintzea dagokie, ahal den
moduan entrenatu eta ahal denean
indarrez itzuli.

Nahia, Itzal klubekoa, ariketak egiten egongelan prestatu duen gimnasioan.

Emma, Zabalganako gizarte etxean berriro entrenatzeko gogoz.Nahiak, Aresketakoak, ez du elastikotasuna galtzen.

Leire, pozik bere soinekoarekin eta entrenatzen.

Itzal klubeko Eiderrek, gogor ekiten dio gimnasiari.
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Txiki honek mezudun futbol-marrazki bat eskaintzen digu.

Daniela, Zabalgana ikastetxekoa, badmintonaren zale sutsua da.

Nihadek bere kirol gogokoenaren marrazki hau bidaltzen digu.

Irati, Legutiokoa, palarekin jolasten.

Hau da Odeik bere kirolari buruz egin zuen marrazkia.

Anne, Eskegi Triatloi taldekoa, lorategian luzaketak egiten.

Arianek 10 urte ditu, eta antzerkiaz eta karateaz gain,
marrazki hauek ere egiten ditu.

Oscarrek 6 urte ditu, eta Just Badmintoneko txikienetakoa da.

Uxuek, bere marrazkia erakusten digu.

Igerilekura itzuli nahi du Erlantzek...

Oier bere materialaz arro ikusten dugu argazkian.

Toki Eder ikastolako Maiderrek, marrazki hau egin
du bere atarian jartzeko.
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Atalean parte hartu dezakezue zeuen argazkiak eta marrazkiak bidaliz helbide elektroniko honetara: araba.gaztea@gmail.com

Nerea, Itzal taldekoa, uztaiarekin ariketak egiten.

Ibon Dragonseko atezainak bere kirolerako tartea aurkitu du.

Alaznek bere kirola gogoratzen du marrazki eder honekin.
Naiara, Ritmika Bagare taldeko gimnasta, apirilean egingo
zen base nazionalerako lanean, baina atzeratu egin dute. Ganiveteko Eneko eta June badmintonean. Aupa zuek!

Hegoi, Txukun Lakuakoa, frontoira itzultzeko asmoz.

Laiak, Itzal klubekoa, bere ariketekin jarraitzen du.

June Ganivetekoa bere urtebetzea ospatzen!

Ganiveteko Anne begiralea ere gorputza mugitzen!



2020ko apirilaren 9a 6 Araba gaztea Erreportaia
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  TESTUA L. DE LA TORRE
ARGAZKIAK UTZITAKOAK

Konfinatuta egotea, entrenamendua eta
lehia bertan behera utzita, ez da erraza.
Txema Tocino (Aikido Aldabe),  Dina
Abouzeid (Just Badminton) eta Gorka López
de Alda (Gurpil-lerroko hockeyko Dragons)
Arabako 3 kirol-erakundetako teknikariek
badakite hori, baina argi dute, halaber,

forma fisikoa eta harreman pertsonalak
mantentzeak esperientzia hori jasan-
garriagoa egingo duela. Hori dela eta,
hirurek bueltak eman dizkiote egoerari, eta
teknologiarekin aliatu dira beren helburuak
lortzeko. Web orriak, Instagrameko
zuzenekoak edo WhatsAppeko talde
segmentatuetako bideoak euren egunero-
koa bihurtu dira. Eta haien pupiloek
eskertzen dute.

Ikasle batek klase bat jarraitzen du ordenagailuan. Harekin batera, klubeko beste kirolari batzuk: Rim, Adam eta Anas.

TRESNA BERRIAK
Aikido Aldabe, Just Badminton eta Dragons
teknologiarekin elkartu dira harremana
mantentzeko eta entrenatzen jarraitzeko 

Duela 3 urte, Txema Tocinok pentsatu zuen
Aikidoa kaleko hezitzaile gisa egindako
lanarekin lotzea ideia ona izan zitekeela, oso
erabilgarria lan egiten duen Aldabe auzoko
haurrentzat, eta gatazkak konpontzeko
tresna egokiak eman zitzakeela. Indar-
keriarik gabeko proposamen batek eraso
baten aurrean Aikidoa bere interesetarako
oso aukera egokia bihurtzen zuen. Berak
urtebete zeraman arte martzial hau prakti-
katzen, eta bere esperientziatik eta ezagutza-
tik aukera hori planteatu zien Aikido Misogi
klubeko bere kideei, eta haiek animatu zuten.
Bere maisuak zuen tatami bat hartu eta
Aikido Aldabe kluba sortu zuen, IRSE Arabak
kudeatzen duen kaleko hezkuntza proiek-
tuaren menpean. Aldabe Gizarte Etxean
biltzen dira asteazkenetan, 17:00etatik
18:00etara, eta haien egunero-kotasunean

parte hartzen duten 8 eta 14 urte bitarteko
neska-mutilei zuzenduta dago. Hastea ez zen
erraza izan eta hasieran animatu ziren 4
pertsonei pixkanaka beste batzuk atxikitu
zitzaizkien eta gaur egun 14 bat laguneko
taldea dute, 2 neska eta 12 mutil, asteazkenero
agurra eta beroketa egiten dutenak, teknika
desberdinak erabiltzen dituztenak eta
erlaxazioarekin amaitzen dutenak. Covid-19
agertu zenean, Txemaren eta programa
honetako neska-mutilen egunerokotasuna
hondatu egin zen, eta hezitzailea nolabait
mantentzeko aukeraz pentsatzen hasi zen,
kirolariei eta haien hezkuntzari zekarkien
onuraz jabetuta. "Aspertuta daude etxean eta
kirola egitea gustatzen zaie", dio. Hori dela
eta, duten web orria
https://aikidoaldabe.kalezkalevg.org /
aprobetxatzea erabaki zuen, eta "aikido

etxean" deitzea erabaki zuen gune bat
prestatu zuen, haiek konfinamendu-aldi
horretan egin zitzaketen teknikekin bideoak
zintzilikatzeko. Hasiera batean Txema
Tocinok berak egin eta argitaratzeko asmoa
zuen, baina kirol honekiko grina berarekin
partekatzen duten beste batzuekin komen-
tatu zuen ideia, eta parte hartzera animatu
dira. "Zoragarria da beste pertsona batzuk
beren bideoak egitera animatzea; izan ere,
neska-mutilentzat garrantzitsua da aisialdi
positiboko erreferentziak izatea, bai eta
honetan urteak daramatzan eta ohitura
osasuntsuak dituen jendearenak ere, eta,
gainera, kirol baten inguruan sarea sortzen
dugu", dio. Oraingoz, 5 bideo argitaratu
dituzte, beste bat du errekamaran, zerrenda
zabalduz doa eta neska-mutilek oso ondo
hartu dute ideia. "Nik bideoa argitaratu

dugula abisatzen diet whatsapp bidez,
ikusten dute, praktikatzen dute, zalantzak
argitzen ditugu eta, horrela, kontaktuaren
lotura ez da hausten, elikatzen baizik",
azaltzen du. Gaiak desberdinak dira bideoa
egin duenaren arabera, eta aniztasunak
aukera ematen die neska-mutilek plantea-
tzen dizkieten kezkei erantzuteko. Txema
bere bideo bat grabatzen eta editatzen ari da,
laster argitaratzeko, eta ahal bezain laster
Aldabera joango diren pertsonen zerrendan
kide berri baten izena apuntatzen du: Mutiko
baten arrebari, bere jarduna ikusita, jakin-
mina sortu zaio, harekin praktikatzen du,
eta egiten jarraitzeko asmoa du. Txemak
asmatutako baliabidea bere helburua
betetzen ari da: hezi, entretenitu, kontaktua
mantendu eta, gainera, jarraitzaileak
irabazteko balio badu, hobe.

AIKIDO ALDABE
AIKIDO ETXEAN IKASTEN JARRAITZEKO
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HOCKEY DRAGONS
STICKAREKIKO LEIALTASUNA
WHATSAPPEN BIDEZ

JUST BADMINTON
ZUZENEKOA TRESNA GISA

Ananda eta Yeiko Gorkarekin etxean entrenatzen.

Goian: Pablo eta Iñigo, Dinaren ikasleak. Azpian: Dina on-line klase batean eta kirolari
batzuek klasea jarraitzen tablet batean.

Duela hilabete batzuk Gorka López de
Aldari esaten badiote gurpil lerroko
hockeyko Dragons-aren hamargarren
urteurrenarena egunero hiru bideo egiten
pasatuko zutela, jokalariei bidaliz kirol
jarduerarik eza konpontzeko asmoz, zur
eta lur geratuko zen. Egia esan, bere ohiko
errutinan lan hori oso presente dago
aspaldidanik, bere jokalariekin harre-
manetan jarraitzeko eta hauek astean
zenbait orduz praktikatzen zuten kirola -
isolamendu hitza euren hiztegian agertzen
ez zeneko praktikatzen zuten kirola - egiten
jarrai zezaten Gorkak aurkitutako modua
baizten. Rivabellosako Dragons-en 5 eta 50
urte bitarteko 80 bat pertsona daudenez,
aurrebenjamin kategoriatik seniorrera
jokatzen dutenak, teknikariak plan bat
asmatu zuen kirolariei etxeko lanak
bidaltzen joateko eta lanean inplikatzen
joateko. Izan ere, Gorkak hasieratik argi
izan du "elkarrekikotasuna egon behar da
ahaleginak merezi izan dezan". Lehen
astean Gorkak 3 bideo grabatu zituen
egunero: bat fisikoa lantzeko, beste bat
atezainen lana garatzeko eta beste bat
jokalarientzat, guztiak etxean zuten
hockeyko materialarekin lotuak eta
bakoitzaren aukeretara egokituak. Taldeka
eta kategoriaka dituzten whatsapp talde
guztietara bidaltzen zituen, eta, gainera,
flexio-liga bat edo look aldaketak bezalako
gauza ludikoagoak garatu zituen.
"Hockeyarekin harremanetan jarraitzea
zen asmoa, egunero kirol-erreferentzia bat
izatea, baina baita ihes egiteko balbulak
izatea ere", azaltzen du. Bigarren astean
estrategia aldatu egin zen. Proposatu zuen
metodologia horrekin lan egin nahi zuenak

horren berri ematea, eta aurrez prest
zeuden pertsona horiekin talde berri bat
egitea, eguneroko informazioa
eskegitzeko, baina, horrela, agian
dinamika horiek jarraitu nahi ez zituen edo
jarraitu ezin zituen jendea ez zen asetuko.
Talde horren baldintzak argiak dira:
elkarrekikotasuna egon behar da. "Nik
banatutako 3 bideoak bidaltzen jarraitzen
dut, baina prest agertu direnek egiten
duten lanaren frogak bidali behar dituzte.
Horrela konpromisoaren ideia sortzen
dugu, beharrezkoak diren zuzenketak
egiten ditugu eta hobetzen jarraitzen dugu
", azaltzen du. Oraingoz 20 lagun inguru
daude egunero talde horretan lana jaso eta
gero euren ariketak bidaltzen dituztenak.
Gorkak ahal duen moduan antolatzen da
bere egongelan edo etxeko atariaren albo
batean bideoak grabatzeko eta 9-10
inguruan bidaltzeko. Talde horretako
neska-mutilek, batez ere alebin, haur eta
gazte mailakoek, bereekin erantzuten diote
16:00etatik 20:00etara. Gainera, teknika-
riak badaki puckea erabilera, adibidez,
zaila izan daitekeela etxe barruan, haren
gogortasunak ezustekoak eragin
baititzake, eta, horregatik, bideoetako
batean, entrenatzen duten eta erabiltzen
duten kartoizko kartoizko bat egiten
erakutsi zien, stickarekin batera mugimen-
duak egiteko. "Egunero azpimarratzen diet
egoera fisiko on batek animikoa manten-
tzen laguntzen duela", dio. Gorkak datozen
egunetan klubeko pertsona guztiei
jardueraren bat bidaltzeko asmoa du,
jardueratik aldendu ez daitezen eta
entrenamendu taldearekin bat egitera
anima daitezen.

Asteazkena, 19: 00etan. Instagramen, Dina
Abouzeid jarraitzen duten pertsonek, bere
profileko argazkia inguratzen duen zirkulua
kliskatzen hasten dela ikusten dute, eta,
behealdean, play-ren ikurra agertzen da.
Entrenatzaileak zuzeneko bat hasi berri du.
Konfinamendua hasi zen lehen egunetik,
operazio bera egiten du Dinak. Astelehenetik
ostiralera, bere mugikorra etxean duen
tripodean jarri, bera kokatzen den lekura
enfokatu, eta entrenamendu-saio bat hasten
du. Saio horretara deituta daude bera buru
duen klubeko jokalariak, Just Badminton,
bere Padel Norteko denboraldian ezagutu
zuen padel jendea eta Dina jarraitu eta
harekin bat egin nahi duena. Lehenengo
egunean bodypadel saio bat egiten hasi zen.
Jarduera horrek padelaren ariketa teknikoak
egiten ditu, erritmo eta musika lagun duela.
Euskal Herrian modalitate horretako irakasle
bakanetakoa da Dina, eta pentsatu zuen
egokia zela jokalariek ariketa fisikoa egin
zezaten aldi horretan. Izan ere, hori izan da
beti bere helburua: forma fisikoa ez galtzea,
kirola egiteko eta lagunduta sentitzeko unea
izatea. Egunak aurrera joan ahala, abdo-
minalak, indarra eta ariketa ezberdinak
badminton erraketarekin lagunduta, saioetan
agertzen joan dira.
Dina Abouzeid definitzen duen zerbait

badago, aktiboa da. Jordanian hazi zen eta
duela urte asko alaba txiki batekin alde egin
behar izan zuen. Hamarkada bat baino
gehiago darama Gasteizen bizitzen. Just
Badminton sortu du, Zuzenak duen

parabadminton jardueraz arduratzen da,
besteak beste, eta ez da gelditzen. Bere set
partikularra, isolatzea agindu zenean etxean
zuen klubaren roll up-az, argiez, bozgorailu
indartsuaz eta, batez ere, energia askoz
hornituta dago. "Asmoa haurrek forma
fisikoa zaintzen jarraitzea da", dio. Badaki
teknika baldintza horietan lantzea ezinezkoa
dela, baina alde fisikoa lantze hutsa jada asko
da berarentzat. Egunero 50 bat lagun
konektatu ohi dira zuzenekora eta nahiz eta
Dinak ezin duen jakin nork bakarrik
begiratzen duen eta nork praktikatzen duen,
gero eurekin feedbacka bilatu eta lanaren
ideia bat egitea lortzen du. "Eskola arazoak
direla eta, 19:00etan egotea ezinezkoa zen
batean bideo bat egin nuen aurretik  nik egin
nuen saioarekin eta bidali nien ", azaltzen du.
Saio bakoitzean egingo duela pentsatzen

duen bitartean, "Geroari" nola aurre egin
pentsatzen ari da entrenatzailea. "Ez dakigu
noiz amaituko den hau, denboraldiko zerbait
salbatuko den ala ez, entrenatzera elkartu
ahal izango garen… Ikusiko dugu, baina agian
denboraldia lehenago hastea pentsatu behar
da, edo talde txikietan lan egitea. Ikusiko
dugu… ", dio. Oraingoz, gauza positiboak
baino ez ditu ateratzen bere zuzenekoetatik;
izan ere, lortu nahi duen helburua lortzeaz
gain, jakin badaki familia batzuek saioa
elkarrekin egiteko aprobetxatzen dutela, eta,
pertsonalki, aukera eman dio "denboraldiko
edozein unetan aplika daitezkeen lan egiteko
beste modu batzuk esploratzeko eta lan
teknikoarekin osatzeko".

ENTRENAMENDUA ETXEAN



TEXTO L.  DE LA TORRE
FOTOGRAFÍA MANUEL PRIETO

El Covid-19 lo ha parado todo: el cole-
gio, el trabajo, las extraescolares, los
entrenamientos, las competiciones.
En algunos ámbitos se han buscado
alternativas: se reciben clases on line,
se dan directrices para mantener la
forma física dentro de nuestras casas,
se teletrabaja…, pero para lo de com-
petir no hay opción. De momento ha
dejado de existir ese concepto en nues-
tra vida. Las dos semanas anteriores,
Aitor Xabier Ruiz de Luzuriaga, nos

daba pinceladas para que escolares y
deportistas federados pudieran man-
tener la forma física para mantenerse
ocupados/as y, además, que la forma
física no decaiga repentinamente. Esta
semana el psicólogo deportivo, quiere
ir más allá para que pensemos el lugar
que ocupa la competición en la vida de
quienes practican deporte y que viva-
mos con ella de una manera sana y que
nos sirva para crecer como personas. 
La competición, durante cualquier

temporada, representa una motiva-
ción extra que refuerza el compromi-
so de niños y niñas para esforzase en

los entrenamientos. Es una oportuni-
dad de poner en marcha y de evaluar
todo lo entrenado durante la semana,
además de un medio de diversión,
relación social y desarrollo psicológico
(afrontar la adversidad, comunica-
ción, perseverancia, empatía, respeto
de las normas, autoconocimiento,
autoaceptación) para los/as jóvenes
deportistas. La palabra ganar adquiere
más de un significado dentro del
deporte de formación e iniciación:
mantener el compromiso, esforzarse,
dar lo mejor de uno/a mismo/a, crecer
como persona, mejorar como depor-

tista, aprender de aciertos y errores o
disfrutar. Cuando su significado se
centra únicamente en ser el mejor,
lograr un trofeo o doblegar al adver-
sario, estamos más cerca de perder
que de ganar. Aitor Xabier Ruiz de
Luzuriaga está convencido de que
“evitando la euforia en las victorias y
éxitos, y eliminando el pesimismo y
la frustración en las derrotas, ayuda-
mos a niños y niñas a tener un equili-
brio emocional adecuado”. Para este
profesional del deporte es vital “hacer-
les sentir escuchados/as y acompaña-
dos/as, lejos de presiones, compara-

ciones, enfados y críticas” porque de
este modo,  “conseguiremos que la
competición cumpla con sus verda-
deros objetivos, sin convertirla en el
“tótem” de las actividades semanales
y en la brújula de nuestra vida”.
Las familias son un agente indispen-

sable e insustituible en la trayectoria
deportiva de los/as jóvenes deportis-
tas. Es, por tanto, totalmente necesa-
rio poner a su disposición los medios
adecuados para que tanto niños y
niñas, como sus familias, logren
“ganar” día a día a través del deporte
y de la competición.

Sin competición ni entrenamientos, es el momento ideal para reflexionar sobre el valor real
del deporte
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¿GANAR ES LO IMPORTANTE?

Preocuparse de que lo pasen bien,•
que se diviertan
No hablar demasiado del partido,•
dejando al niñ@ espacio y escuchándole
Hacer que se sientan apoyados/as y•
acompañados/as, no presionados
Pedirles que se responsabilicen de•
sus cosas, preparando la mochila y
la equipación
Ayudarles a ser puntuales y a plani-•
ficarse
Tener en cuenta que un/a niño/a•
deportista no es una extensión del
padre/madre 

Disfrutar y pasar desapercibido/a, sin•
molestar y/o entorpecer
Centrarse en el esfuerzo y en el•
“juego limpio”, no en el resultado
Mantener un equilibrio emocional•
antes aciertos, errores, victorias,
derrotas y decisiones de entrenadores
y /o árbitros
Dar ánimos cuando las cosas no salen•
bien
Apoyar a la persona que entrena, sin•
juzgar ni contradecir lo que hace o
dice
Respetar al árbitro y al resto de•

niños/as
Contribuir a realizar “equipo”,•

estableciendo unas relacio-
nes “sanas” con otras
familias

ANTES DE LA
COMPETICIÓN

DURANTE LA
COMPETICIÓN

DESPUES DE LA
COMPETICIÓN
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Hallar el mejor momento tras la•
competición para acercarse 
Escuchar las vivencias y disfrutar de•
las experiencias, respetando el sen-
timiento del niño/a
Evitar realizar recriminaciones o•
juzgar por el resultado, mostrando
cariño y respeto
Buscar el momento más adecuado•
para comunicarse con la persona
que entrena
Hablar de muchas cosas sin que la•
relación familiar gire únicamente
sobre la competición


