Klub guztiei:
Gipuzkoako Saskibaloi Federazioak Kutxa Fundazioarekin elkarlanean “animatugogogabetu” programarekin
saskibaloiaren bitartez gizartean egokiak eta desiragarriak izango lirateken jarreren sustatzea bultzatu nahi du.
Harmailetan guraso batzuen jarrera desegokiari (arbitro, entrenatzaile edo jokalarien aurka) erantzuna ematea da
animatu gogo gabetu programaren helburua. Federazioak kirola errespetatzea nahi du, eta gradan hooligan bat izateak ez du
horretara laguntzen. Kirol komunitate honetako figura guztientzat errespetua sustatu nahi da; arbitroak errespetu bat berezi du
pertsona bezala, ezin da hau ahaztu. Nahiz eta ados ez egon bere ekintzekin, bat ezin da nolanahi manifestatu desadostasun
hori (oihuak, irainak, kritikak…).
Beraz, pertsona guztiak errespetatzea beharrezkoa dugu; modu berean, kontrako jokalaria etsai bezala ikustearen
pentsamendua ezabatu nahi da. Batzuetan edonola irabazteak joko zikinera bultzatzen du, eta hau izan daiteke kondukta
desegoki batean lehen urratsa; hau ez da saskibaloiarentzat nahi dugun modeloa.
Gazteen hezkuntzaren garapenean, gurasoek eta hauen inguruko pertsonek duten papera oinarrizkoa da. Ez da
arraroa harmailetan kirolez kontrako jarrera bat erakustea, eta egoeran murgilduz, horren parte izatera pasatzen gara;
ondorioz, ume eta gazteek jarrera horiek egokiak direla pentsatzera iritsi daitezke, erreferente hori imitatuz.
Noiz egingo da #animatugogogabetugabe kanpainia?
Froga piloto bezala 2016/2017 denboraldiko formatibo errendimenduko maiatzako FINAL FOURrak markatu ditugu,
maiatzako asteburutan ospatuko direnak. Final Four bakoitza bi finalerdikotaz osatzen da, eta hauetako irabazleek finala
jokatuko dute.
Maiatzak 6:
Jubenil errendimendu neskak: GASKA finalerdiak larunbata 6 16.00 eta 18.00tan finala larunbata 13
16.00tan
Maiatzak 13-14:
infantil errendimendu neskak: maiatzak 20-21 BIDEBIETA finalerdiak larunbata 16.00 eta 18.00tan finala
igandea 12.00tan
infantil errendimendu mutilak: maiatzak 14 finala: (ordua eta lekua jartzeko)
kadete neskak: maiatzak 13 eta 14 (ordua eta lekua jartzeke)
kadete mutilak: maiatzak 13 eta 14 (ordua eta lekua jartzeke)
jubenil errendimendu mutilak: maiatzak 13-14. ((ordua eta lekua jartzeke)
Maiatzak 20-21:
mini errendimendu neskak: maiatzak 20-21 BIDEBIETA finalerdiak larunbata 13.00 eta 16.00tan finala
igandea 10.00etan
- mini errendimendu mutilak: maiatzak 20-21 BIDEBIETA finalerdiak larunbata 18.00 eta 20.00tan finala
igandea 12.00tan
Onesteko dauden toki eta orduak zehazten doazen einean, antolatzaileekin kontaktuan jarriko gara kanpainak ahalik eta
eraginkortasun eta kolaborazio handiena izan dezan.
Zer ekintza antolatuko ditugu?
Partiduak koloreztatu eta animatzeko intentzioarekin, zapiak banatuko ditugu harmailetan, talde bakoitzaren
koloreekin. Zapi hauek animatzaileek erabili ditzakete bai finalerdi bai finalean. Beste alde batetik, boltsa batzuk banatuko
ditugu, barruan triptiko, txapa eta jateko zerbait izanik.
Interesa dugu ikusleek triptikoa irakurtzeko, bertan jarrera egokien dekalogo bat baitago, baita zein animatzaile mota
diren esango duen autotest bat. Kaxa batzuk utziko ditugu autotesten erantzun anonimoekin, guk jasotzeko. Sariak banatuko
ditugu (bat final fourreko) banatzen dugun materialarekin argazkiak bidaltzen dizkiguten ikusleei.
Ekintza hauen ondoren, datuak aztertuko ditugu, eta dagoen errealitatearekin bat etorriz hau zabaltzeko, eta ekintza
berriak sortzeko hurrengo urteei begira.
Edozein sugerentzi, abixu... entzat, partiduak baino lehen, bitartean eta gero, korreo hau ireki dugu:
animarsindesanimar@fgbaloncesto.com
Agur bero bat

