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LUIS SABALZA IRIARTE
Club Atlético Osasunaren presidentea 
Osasuna Fundazioaren presidentea

1.- Ongietorria

Jokalari agurgarriak:

Joan den urriaren 24an, Club Atlético Osasunak ehun urte bete zituen, klub guti batzuen 
eskura dagoena. Gainera, Espainiako futbol-mailarik gorenean egin dugu, non dagoeneko 
39 denboraldi daramatzagun. Osasuna da Ligaren historian puntu gehien erdietsi duen 
hamalaugarren taldea.

Zorigaiztoz, gure mendeurrena zaleengandik urrun eta egoera bereziki zailean ospatu behar 
izan dugu, mundu osoa pairatzen ari den osasun-krisiaren eraginez. Halere, Klubak bazkide-
-marka historikoa hautsi du, 20.000 bazkide baino gehiago bildurik, ziurrenik Sadarren eginiko 
berritze-lanei esker.

Osasunak ez dio hazteari utzi azken ehun urteotan, eta prest gaude aurrera ahalik eta hoberena 
egiteko, Osasunazale guztion etxea modernizatu eta gero. Lehenago edo geroago ateak 
irekitzea espero dut, zuek guztiak hartzeko eta lehen taldean zuen burua islaturik ikusteko 
ispilua izan dezazuen.

Iaztik, aparteko egoera bizi izaten ari gara, COVID-19ak eraginiko pandemia dela kausa. 
Birusak gure eguneroko ohiturak aldatu ditu, eta Klubari zein Taxoaren egiten dugunari ere 
eragin die. 2021ean, pixkanaka normaltasunera itzultzea espero dut, Taxoareko korridoreak 
berriro bizi-bizirik ikusi ahal izateko.

Hilabete hauetan guztietan, hainbat protokolo sortu dugu, pandemia gorabehera lanean 
jarraitu ahal izateko. Horregatik, ohiko jokabide-arauei bertze araudi batzuk erantsi dizkiegu; 
bete itzazue zintzoki, mesedez, Taxoarek aurrera jarraitu ahal izan dezan.

Taxoareren parte zareten unetik, 1920an Klub honen jaiotza ahalbidetu zutenenganako 
erantzukizuna eta zorra dituzuela jakinarazi nahi dizuet, baita ondoren etorri ziren eta 
erakundea bizirik irautea erdietsi duten belaunaldi guztienganakoak ere. Gure harrobia 
osatzen duten jokalariez, beren balioez, kiroltasunaz, heziketaz, umiltasunaz eta egonarriaz 
harro egon nahi dugu. Horrexegatik da garrantzitsua zuen ikasteko gogoaz, zuen kidetasunaz, 
pertsonekiko zein instalazioekiko errespetuaz eta arerioarekiko umiltasunaz egunero erakustea 
aparteko Klub honen ordezkari duinak zaretela, Club Atlético Osasunarenak, hain zuzen.
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ÁNGEL ALCALDE ENCINA
Club Atlético Osasunako 
Oinarri-futbolaren zuzendaria 

Jokalari agurgarriak:

2020. urtea betiko egonen da pandemiak eraginiko krisiak markaturik. Haren erruz, gure 
harrobiko jokalariek futbola praktikatzeari utzi behar izan zioten, eta Taxoarek ateak itxi 
zituen, martxoaren erdialdera: lehenik, Oinarri-futbolari; egun batzuk geroago, futbolari 
profesionalei. 

Aitzitik, hori ez da futbolari loturiko joan den denboraldiko oroitzapen bakarra, inondik 
ere! Baloiak ibiltzeari utzi zion Taxoaren, Sadarren, mundu osoan... baina ez gure harrobiko 
jokalarien bihotzean. Izan ere, gure Klubaren historia eraiki duten balioak eta printzipioak 
agerian utzita, etxean trebatzen jarraitu zuten, beren prestakuntzan aurrera egiteko eta Club 
Atlético Osasunaren zerbitzura beharrezkoa denean jartzeko. 

Oinarri-futbolaren arduradunek planteaturiko etxerako entrenamendu-prozesuetan, aktiboki 
eta dena emanik aritu ziren jokalariak, ardura handia eta Klubarekiko konpromiso irmoa 
erakutsita. Horrek guztiak Taxoareko teknikarien lana erraztu eta online bidalketetan gero eta 
asmo handiagoko edukiak bidaltzea ahalbidetu zuen. Azkenerako, prestakuntza-balio kalkula 
ezinezkoa duen erronka bihurtu zen futbolari eta entrenatzaileendako.

2020-21 denboraldian, Taxoare 2017 egitasmoaren hirugarren eta azken fasea garatuko da, 
aurreko urteetan hasiriko proiektuak doitzeko eta finkatzeko aldia, alegia. Proiektu horiek, 
gisa berean, ebaluazio-prozesu xehatua izanen dute, hastapenean ezarririko helburuen eta 
erdietsiriko azken emaitzen arteko korrelazio-maila erakusteko. Hala, amaiera emanen zaio 
kirol-errendimendu gorena helburu duten talentu handiko futbolari gazte nafarrekin lan 
egiteko programa integratzaile, abangoardista eta bakarrari. Oinarri-futbola biziberritzeko 
eta birmoldatzeko 2017an abiaturiko proiektua gauzaturik, bertze ildo nagusi batzuk ezarri 
ahal izanen dira, 4 urteko lanaren ondotik sorturiko errealitate berriari erantzuteko, eta bertze 
hazkunde-proiektu bat planteatu ahal izanen da, Osasunak Estatuko harrobi-kluben artean 
postu kardinaletako bat bereganatu ahal izateko. 

Denboraldi hau inguratzen duen krisia, Klubaren ehun urte hauetako ezohikoena eta tristeena, 
beharbada, bertze aukera bat da norberaren hoberena ateratzeko, norbera hazteko eta 
hobetzeko. Ezbeharrak eta zailtasunak izan direnean, Osasunak beti jakin izan du haiei aurre 
egiten eta bere onera itzultzen, balioetatik tiraka, printzipioak oroituz eta jarrera positibo 
bezain eraikitzaile eredugarria erakutsiz.

Osasuna denok gara: zuok jokalari eta gainerakook senide, teknikari edo zale. Ziur nago elkar 
harturik gure iragana ohoratzeko gai izanen garela, kexan eta gogogabetasunean galdu gabe; 
ziur, gure eguneroko lanarekin, nor bere rola garatuz, harro sentiarazten gaituen sentimendu 
paregabe hau are gehiago haziko dela eta Club Atlético Osasunaren erraietan, bere harrobian, 
etorkizun eta ilusio mugagabeak sortuko direla. 
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1980
1980. urtean, Klubeko orduko presi-
dente Fermín Ezcurra jaunak erabaki 
zuen harrobia nahitaezkoa zela C. A. 
Osasunarendako. Entrenatzeko eta 
lan egiteko toki bat beharrezkoa zen 
talde profesionalarendako zein azpi-
ko mailendako.

Horixe izan zen kirol-hiria eraikitzeko 
abiapuntua. Hurrengo urratsa lursail 
egokiak topatzea izan zen: Taxoare.

Aurrezki-kutxak finantzaturik, Klubak 
80.000 metro koadro erosi zituen 1980-81 
denboraldian. Ondoren, kirol-esparrua 
eraiki zen ─lanek urtebete iraun zuten─. 
Taxoareko kirol-hiria abiatu arte, C. A. 
Osasunako talde profesionalak Sadar 
futbol-zelaia erabiltzen zuen entrenatze-
ko; behe-mailako kategorietako taldeak, 
berriz, Sadarcillon aritzen ziren. Zenbaite-
tan, C. A. Osasunako lehen taldea Iruñeko 
Gaztelugibelera gerturatzen zen entrenat-
zera, ez zuelako lan aproposa garatu ahal 
izateko instalaziorik.

2.- Taxoareren historia
2000
Denboraren poderioz, Taxoareren itxura 
aldatu egin da. Javier Garroren agintaldian, 
belar artifizialeko zelai bat eraiki zen; Juan 
Luis Irigaray presidentea zelarik, gimnasioa 
osatu zen. Geroago, 2000. urtean, Javier 
Mirandak 100 milioi pezetako hitzarmena 
sinatu zuen Nafarroako Gobernuarekin, ha-
reazko hiru zelai ─eta bertako aldagelak─ 
egiteko. Halaber, argi artifizialeko dorreak 
altxatu ziren lehen taldea entrenatu ohi den 
eta Osasuna Promesasek partidak jokatzen 
dituen belar naturaleko zelaiaren inguruan.

2002-03
2002-03 denboraldian, Pachi Izco Klu-
beko buru zelarik, gimnasioko zorua 
guztiz aldatu zen, eta azkartasuna lant-
zeko zein errehabilitazioari begirako 
makinak erosi ziren. Gisa berean, lu-
rrezko zelai bat belar artifizialekoa bi-
hurtu zen, eta aulki modernoagoak eta 
funtzionalagoak paratu ziren belar na-
turaleko bi zelaietan. 2003-04 denbo-
raldian, instalazioetako sarrera guztiak 
asfaltatu ziren, eta lehen taldearen al-
dagela eta Zerbitzu Medikoen gela han-
ditu egin ziren. Azkenik, 2006an, Klubak 
150.000 metro koadro gehiago eskura-
tu zituen eragiketa konbinatu baten bi-
tartez, instalazioak hedatu ahal izateko.
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2011
2011ko otsailean, indoor futboleko entre-
namenduetan eta partidetan aritzeko be-
lar artifizialeko zelai berria inauguratu zen. 
2012-13 denboraldian, Osasunako Zuzen-
daritza-batzordeak ─Miguel Archanco 
buru, Pachi Izcoren hamarkada bateko agin-
taldiaren ondoren─ 700.000 euro bideratu 
zituen instalazioetako gibelaldeko lurrezko 
hiru zelaiak egokitzera eta belar artifizia-
leko bilakatzera. Han entrenatzen dira eta 
jokatzen dituzte beren partidak Osasunako 
Oinarri-futboleko taldeek, Osasuna Fun-
dazioak antolatzen dituen futbol-eskolek, 
C. D. Iruñak (eskumendeko klub gisa) eta 
eskaera egiten duten hitzarturiko klubek. 
11ko futbolean jarduteko hiru zelai dira: 
bat handiagoa da, eta bi 8ko futbol-par-
tidak ere jokatzeko prestaturik daude.

2017
2017an, Klubak jasaniko krisi-garaiaren 
ondoren eta Luis Sabalza presidentea ze-
larik, Taxoarek birmoldaketa sakona izan 
zuen. Hala, ordura arte instalazioetako 
lehengo kudeatzailearen etxebizitza izani-
koa eta hurbileko bertze zenbait gune era-
berritu egin ziren, denak lehenengo solai-
ruan. Hainbat eremu komun eta partikular 
sortu ziren, Oinarri-futboleko hainbat 
lan-arlotako langile espezializatuendako.

2018
2018ko abuztuan, A2 zelaiko belar artifi-
ziala aldatu eta belaunaldi berriko zelaia 
ezarri zen. Orobat, kamerak eta bertze 
zenbait ikus-entzunezko baliabide insta-
latu ziren, Klubeko taldeen entrenamen-
du eta partidetako jokoa aztertu ahal 
izateko. Lan horiek 2017ko urtarrilean 
hasiriko aurreko faseari amaiera emanen 
diote, C. A. Osasunako Oinarri-futbo-
lean metodo, tresna eta sistema tekno-
logikoak berritzea eta abiatzea helburu.

2019
Ekainean, H2 zelaiko belar naturala al-
datu zen, eta ureztatze-sistema berria 
instalatu zen bertan.

2020-21
Taxoareko instalazioak erabili ahal 
izateko, bi eremutan banatu ziren. Sa-
rrera nagusia, eraikin nagusia eta be-
lar naturaleko zelaiak mutilen lehen 
talderako gorde ziren; Oinarri-futbo-
leko gainerako taldeak, berriz, instala-
zioen Eranskinen eremuan aritu ziren.
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KIROL- ETA ADMINISTRAZIO-INSTALAZIOEN PLANOA

3.- Taxoareko instalazioak

BN: BELAR NATURALEKO ZELAIA 
BA: BELAR ARTIFIZIALEKO ZELAIA 
AZ: ATEZAINEN ZELAIA
J: BELAR NATURALEKO GUNEAK
PA: PRENTSA-ARETOA 
HL: HARRERA-LEKUA 
D: DIETISTA
DEL: LEHEN TALDEKO DELEGATUA
AG: ALDAGELA
ZMAG: ZERBITZU MEDIKOAREN ALDAGELA



KIROL
ZUZENDARITZA

METODOLOGIA 

PRESTAKUNTZA 
FISIKOKO SAILA

ATEZAINEN 
SAILA

JOKOAREN 
ANALISIKO 

SAILA

BRAULIO VÁZQUEZ

TALENTU 
KUDEAKETA
IÑAKI PACHECO

GORKA CHOCARRO

JOKIN LOBO JULEN GALDEANO RUBÉN BERROGUI

PRESTAKUNTZA 
PROZESUEN 
KONTROLA

JOKIN LOBO

JOKO EREDUAREN 
GARAPENERAKO 

KONTROLA
GORKA CHOCARRO

ÁLVARO MEOQUI
IÑAKI OSAMBELA

ÁLVARO PÉREZ
DIEGO OCHOA

SCOUTING 
ARDURADUNA

SERGIO AMATRAIN
MIGUEL FLAÑO

ETAPA 
ARDURADUNAK

4.- Oinarri-futbolaren 
egungo organigrama

OSASUN
ZERBITZUAK 

ANDRÉS FERNÁNDEZ

FUTBOLPROFESIONALEKO 
IDAZKARITZA TEKNIKOA

JOSE ANTONIO PRIETO "CATA"

KOORDINAZIOA 
ETA KOMUNIKAZIOA

IBAI ARDANAZ

IRUÑEA ETA IRUÑERRIA / 
IPARRALDEA

IÑAKI PACHECO
IÑAKI OSAMBELA

EREMUETAKO 
ARDURADUNAK 

LIZARRALDEA / 
ERRIOXA GARAIA

ÁLVARO MEOQUI

ERRIBERA / ERRIOXA 
BEHEREA / SORIA

CARLOS OCHOA

ERDIALDEA

KIKO MORENO

TEKNIFIKAZIO 
KOORDINATZAILEAK

CARLOS OCHOA
ÁLVARO MEOQUI

DIEGO OCHOA
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PRESTAKUNTZA 
ETA GARAPENA

OSASUN 
ZERBITZUAK

KUDEATZAILETZA 
ETA INSTALAZIOAK 

PRESTATZAILE 
FISIKOAK FISIOTERAPEUTAK BERREGOKITZAI-

LEAK NUTRIZIONISTA

ADELA GRIFFITHS ANDRÉS FERNÁNDEZ

SENDAGILEAK

ANDRÉS VALENTÍ
JOSÉ DE LAMO

PEDRO AROZARENA

JOKIN LOBO LUIS MUNÁRRIZ ASIER ANSA AMAIA BERNAL

DIEGO ARRIAZU ANDER ZAMORA MARTXEL INTXAUSTI 

JOSEBA IBÁNEZ

IRENE SAMPIETRO

DAVID ROYO

DAVID JIMÉNEZ
CANDI SÁNCHEZ DIEGO SANCHO

JAVI SÁNCHEZ LAURA MAYOR

JOSETXO SAINZ

JESÚS OZCOIDI

JAVI CASADO

KIROL INSTALA-
ZIOEN ARDURA-

DUNAK

ADMINISTRAZIOA 
ETA EKIPAMENDUA

OINARRI-FUTBOLEKO 
KOORDINATZAILEA

LUIS MUNÁRRIZ

OSASUNA GENUINEKO 
KIROL ZUZENDARIA

SANDRA MUÑOZ

NESKEN OSASUNAKO 
KIROL ZUZENDARIA

RODOLFO IRIBARREN

OINARRI-FUTBOLEKO 
ZUZENDARITZA

ÁNGEL ALCALDE
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5.- Lantalde 
teknikoaren osaera

PROMESAS ENTRENATZAILEA SANTIAGO CASTILLEJO CASTILLEJO 20
 BIGARREN ENTRENATZAILEA IVÁN SANTAFÉ MENA 
 PRESTATZAILE FISIKOA AITOR ANDUEZA ELíA 
 ATEZAINEN ENTRENATZAILEA ROBERTO SANTAMARÍA CALAVIA 
 DELEGATUA JOAQUÍN SOLCHAGA BOBADILLA 
 FISIOTERAPEUTA JAVIER  ALONSO ÁLVAREZ 
 FISIOTERAPEUTA LUIS MUNÁRRIZ PAÑOS 
 BERREGOKITZAILEA ASIER ANSA CLAVER 
 ANALISTA JON ORRADRE MUÑOZ 
 NUTRIZIONISTA  AMAIA BERNAL DEL RÍO 
OHOREZKO ENTRENATZAILEA CÉSAR MONASTERIO NAVARLAZ 23
MAILA BIGARREN ENTRENATZAILEA PABLO ORBAIZ LESAKA 
 PRESTATZAILE FISIKOA DIEGO ARRIAZU CHUECA 
 DELEGATUA EMILIO LEONISIO BARRADO 
 FISIOTERAPEUTA ANDER ZAMORA GARAIKOETXEA 
 ATEZAINEN ENTRENATZAILEA ÍÑIGO CALVO BEITIA 
 ANALISTA LORENZO SANZOL IRIBARREN 
LIGA ENTRENATZAILEA DIEGO PRENDES SÁNCHEZ 20
NAZIONALA BIGARREN ENTRENATZAILEA VÍCTOR IRURITA GARCÍA  
 PRESTATZAILE FISIKOA DAVID ROYO ROY 
 DELEGATUA NACHO LEUNDA LARUMBE 
 FISIOTERAPEUTA JOSEBA IBÁÑEZ ORTUETA 
 ATEZAINEN ENTRENATZAILEA JULEN GALDEANO ETAYO 
 ANALISTA IGNACIO DÍAZ LEBLIC 
KADETE ENTRENATZAILEA ÍÑIGO GARCÍA ISO 19
LIGA BIGARREN ENTRENATZAILEA ÍÑIGO BURGUETE LACUEY 
 PRESTATZAILE FISIKOA DAVID JIMÉNEZ MORENO 
 DELEGATUA ÁNGEL CIORDIA JACA  
KADETE-MAILAKO ENTRENATZAILEA RÚBEN CÁMARA VIEDMA 18
LEHEN MAILA BIGARREN ENTRENATZAILEA GORKA CHOCARRO 
 DELEGATUA ALICIA  MUNÁRRIZ FERNÁNDEZ 
HAUR-MAILA A ENTRENATZAILEA ENRIQUE BRUN JASO 18
 BIGARREN ENTRENATZAILEA PABLO REMÓN ARTETA 
 DELEGATUA JORGE DE LA FUENTE SAMPEDRO 
HAUR-MAILA B ENTRENATZAILEA FELIX SESMA LÓPEZ 18
 BIGARREN ENTRENATZAILEA MARTXEL INTXAUSTI LASARTE 
 DELEGATUA JULEN TRIGUEROS SALUDES 

 TALDEA POSTUA IZEN-ABIZENAK JOKALARIAK
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KIMU-MAILA A ENTRENATZAILEA FCO. JAVIER ECHAPARE GONZÁLEZ 14
 BIGARREN E. / DELEGATUA CELSO IZURIAGA ITURRIA 
KIMU-MAILA B ENTRENATZAILEA JAVIER ECHEVESTE SORONDO 12
 BIGARREN E. / DELEGATUA JULEN ECHEVESTE SORONDO 
BENJAMIN-MAILA ENTRENATZAILEA PABLO DOMINGO ARMENDÁRIZ 13
 BIGARREN E. / DELEGATUA EDUARDO MONREAL ARMENDÁRIZ 
NESKEN ENTRENATZAILEA KAKUN MAINZ MENDÍVIL 26
RETO BIGARREN ENTRENATZAILEA MIKEL NAGORE ORTIZ DE LANDAZURI 
IBERDROLA PRESTATZAILE FISIKOA ALBERTO PÉREZ DE CIRIZA 
 DELEGATUA MAITANE SANZOL JIMÉNEZ 
 ATEZAINEN ENTRENATZAILEA TOMAS TRIGO GONZÁLEZ 
 FISIOTERAPEUTA AMAIA UNZU OLAIZ 
 ANALISTA MIKEL ÁLVAREZ SAGÜÉS 
 BERREGOKITZAILEA FERMÍN ERANSUS ARCHEL 
 NUTRIZIONISTA  AMAIA BERNAL DEL RÍO 
NESKEN ENTRENATZAILEA HELENA OSET GARCÍA 18
LEHEN MAILA BIGARREN ENTRENATZAILEA GEMMA REÑE MORERA 
NAZIONALA PRESTATZAILE FISIKOA MIKEL SÁINZ DE VICUÑA PÉREZ DE UNZUETA 
 DELEGATUA LYDIA MURUZÁBAL SENOSIÁIN 
NESKEN ENTRENATZAILEA MIKEL BAKAIKOA MANZANO 19
LEHEN MAILA BIGARREN ENTRENATZAILEA UNAI MARTÍNEZ VIDAURRE 
ERREGIONALA DELEGATUA ANE VALLEJO GOIKOA   
GENUINE ENTRENATZAILEA JULEN ECHEVESTE SORONDO 23
 BIGARREN ENTRENATZAILEA SUSANA BEDMAR JIMÉNEZ 
 PRESTATZAILE FISIKOA ISABEL SÁNCHEZ ZABAL 
 DELEGATUA SANDRA MUÑOZ PÉREZ 
 ATEZAINEN ENTRENATZAILEA GORKA GOÑI PÉREZ 

 TALDEA POSTUA IZEN-ABIZENAK JOKALARIAK
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6.- Taldeen osaera

 PROMESAS  
1 IÑAKI  ÁLVAREZ GOÑI 
2 GORKA  ZABARTE MORENO 
3 ENDIKA IRIGOIEN BRAVO 
4 JAVIER  LIZARRAGA MURILLO 
5 JORGE  HERRANDO OROZ 
6 XABIER  CÁRDENAS AÑORGA 
7 GABRIEL LIZARRAGA GÓMARA 
8 ADRIÁN  ARANGUREN OLLO 
9 JONATAN  GONZÁLEZ CRESPO 
10 JOSE JAVIER  HUALDE ZARATIEGI 
11 LUKA  VELIKIC 
12 IVÁN  MARTÍNEZ MARQUES 
13 DANIEL  SANTAFÉ MENA 
14 JOEL  RODRÍGUEZ SATORRES 
15 ASIER  CÓRDOBA QUEREJETA 
16 JAVIER ENRIQUE  DELGADO  SAVERIO 
17 AIMAR  OROZ  HUARTE 
18 JAVIER  MARTÍNEZ CALVO 
19 JOSE CARLOS  ALIAGA SABATER 
20 JON  MONCAYOLA TOLLAR 

 OHOREZKO MAILA   
1 IKER BENITO SÁNCHEZ 
2 ASIER BERRUETE CHOCARRO 
3 ADAMA BOIRO BOIRO 
4 JON DE LUIS SUESCUN 
5 IGNACIO FERNÁNDEZ IBARBURU 
6 ELOY GOÑI ARÓSTEGUI 
7 JORGE HERNÁNDEZ DE MIGUEL 
8 ANDER IBÁÑEZ ORTUETA 
9 XABIER IRURITA LARRÁYOZ 
10 NOWEND LORENZO CABRERA 
11 ION ANDER MARCOS VIEDMA 
12 IKER MUÑOZ CAMEROS 
13 CHRISTIAN MUTILVA RAZQUIN 
14 MIGUEL PASCAL GAVARI 
15 SERGIO PASCUAL PALACIOS 
16 ASIER  PÉREZ MORENO 
17 YOEL RAMÍREZ SESMA 
18 IÑAKI RUPÉREZ URTASUN 
19 MARIO SÁNCHEZ SALVADOR 
20 DANIEL SANCHO MACAYA 
21 JON  VERGARA DOMÍNGUEZ 
22 JESÚS MACAYA RODRÍGUEZ 
23 ALEJANDRO  MORALES VALLEJO 
   
 LIGA NAZIONALA  
1 MIKEL ANSO MAINZ 
2 JUAN ASIRON PRIETO 
3 MIGUEL AURIA OLAZÁBAL 
4 VÍCTOR CIÁURRIZ LABIANO 
5 DAVID DELGADO MUNILLA 
6 RAFAEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
7 IKER  LEKUNA AZCONA 
8 AIMAR MARTIARENA TIHISTA 
9 LISSANDRO  MASOKO BUERIBERI 
10 ENEKO  OROZ DUCAY  
11 ASIER OSAMBELA LARRAYA 
12 IKER  OSUA CABIDA 
13 ÓSCAR PÉREZ PÉREZ 
14 MARIO SALAZAR ELGUEA 
15 ENEKO SIERRA OSÁCAR 
16 JUAN SUÁREZ VALDÉS 
17 ADRIÁN TABUENCA PIEROLA 
18 MANUEL YANGUAS PÉREZ 

19 IMANOL  BELOKI LARRAYA 
20 LUCAS IBÁÑEZ SOTA 
   
 KADETE LIGA  
1 IBAI ARRASATE CASIMIRO 
2 ENEKO AYERRA CORCUERA 
3 DAVID  BAILE  YUBERO 
4 ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GÁRATE  
5 MAURO ECHEGOYEN BERROZPE 
6 AIMAR ETXEBERRIA OTXOTORENA 
7 TIAGO GALHARDO URDAPILLETA 
8 JAVIER GAMBRA ISLA 
9 HUGO GARCÍA JIMÉNEZ 
10 IKER GONZALEZ OTAMENDI 
11 ALEJANDRO JIMÉNEZ ALMAGRO 
12 UNAI LARREA LEATXE 
13 LUIS ALBERTO LÓPEZ MORALES 
14 ANDER MARTICORENA SÁEZ 
15 IVÁN SALINAS VIÑA 
16 UNAI SANTOS MAÑERU 
17 JULEN VICUÑA GUIJARRO 
18 UNAI ZALBA GONZÁLEZ 
19 CARLOS LUMBRERAS SOLANO 
   
 KADETE-MAILAKO LEHEN MAILA 
1 SERGIO ARRAIZA BUSTAMANTE 
2 ANDONI ASTRÁIN ZABALEGUI 
3 GORKA AZAGRA LARRAONDO 
4 DANIEL  BERRIO GIRALDO 
5 AIMAR BONEL AICUA 
6 ANDRES BURGUETE IRIGOYEN 
7 GONZALO CERVERA SANZ 
8 LUCAS CHAMORRO MARTÍN 
9 PABLO CIGANDA GONZÁLEZ 
10 PABLO GARCÍA GIL 
11 ANDER IRIBARREN PEÑUELAS 
12 IBAI JIMÉNEZ CERVERA 
13 DANIEL  JIMÉNEZ JUSTE 
14 ASIER LARRIÓN GÓMEZ 
15 ANAI MORALES PIUDO 
16 AIMAR MUTILVA REDÍN 
17 LUKEN  POZUETA  JIMÉNEZ 
18 YERAI VILCHES BLANCO 
   
 HAUR-MAILA A  
1 ANDER ALONSO LABIANO 
2 ASIER BONEL AICUA 
3 OIER  CORDÓN  MANCHA  
4 LUCAS  DÍAZ NAVARRO 
5 MARIO  DÍAZ VICENTE 
6 XABIER GARIN ARZOZ 
7 DIEGO HERNÁNDEZ SIMÓN 
8 HODEI  IRIARTE JAUREGI 
9 PABLO  ITURRIA MORAL  
10 IKER LIZASO MONREAL 
11 IBAI LÓPEZ GER 
12 CESAR LÓPEZ DE ARECHAVALETA GARCÍA 
13 GUILLERMO MONROY OSTÍVAR 
14 AIMAR RUIZ RUBIO 
15 XABIER SAGASETA OLAVERRI 
16 EDUARDO SAN MIGUEL MINA 
17 PEDRO SARANGO ROCA 
18 NICOLÁS SERRANO ÍÑIGUEZ 
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 HAUR-MAILA B  
1 RUBÉN ALONSO LABIANO 
2 JON ANDER ARANA MORLA  
3 ÍÑIGO AURIA OLAZÁBAL 
4 MIKEL  BERMEJO TANIÑE 
5 PABLO CONDE JIMÉNEZ 
6 PABLO GUELBENZU IBARRA 
7 PABLO LANDÍVAR HIERRO 
8 ASIER LEGORBURU LABIANO 
9 ROMÁN LUSARRETA PAGOLA 
10 ANDER MARTÍNEZ PONCE 
11 ADEI MENDINUETA PÉREZ DE VILLAREAL 
12 CRISTIAN MONTES SESMA 
13 RUBÉN MUTILVA RAZQUIN 
14 MARCOS PÉREZ PÉREZ  
15 IKER QUINTERO PULGARIN 
16 ÍÑIGO SÁEZ PÉREZ 
17 IÑAKI  SANZ HUALDE 
18 YOEL  VILLAMAYOR GONZÁLEZ 
   
 KIMU-MAILA A  
1 MARTÍN ALDUAN IBIRICU 
2 IKER ARRAIZA BUSTAMENTE 
3 HUGO BASARTE DÍEZ 
4 IKER GUIBERT DOMEÑO 
5 IVÁN  GUTIÉRREZ PELLEJERO 
6 MARCOS LUSARRETA PAGOLA 
7 JUAN MORENO DE MIGUEL 
8 RAFAEL PÉREZ RUIZ 
9 ENAITZ RUIZ ANABITARTE 
10 ASIER SAMANIEGO RODRÍGUEZ 
11 OIER SEGURO ILUNDÁIN 
12 SAMUEL SUESCUN REDÍN 
13 MIKEL URRESTARAZU CARRERAS 
14 KEVIN PABLO VALENCIA APESTEGUÍA 
   
 KIMU-MAILA B  
1 ENRIQUE ALMENDÁRIZ ESCUCHURI 
2 DAVID  GARCÍA SAINZ 
3 AIMAR GARCÍA IDOATE 
4 CÉSAR  LAFRAYA FALGUERA 
5 DAVID  MARTÍNEZ MATA 
6 ENEKO MIRANDA MORALES 
7 SERGIO  NUIN AZPILICUETA 
8 IZAN  PUNZANO BEORLEGUI 
9 MIKEL  SALINAS VIÑA 
10 ADRIÁN  SIEIRO ESTEBAN 
11 AITOR  URRUTIA RODRÍGUEZ 
12 MARTÍN  YANCI BADOS 
   
 BENJAMIN-MAILA  
1 JOHAN PATRICIO COSTA BARRIGAS 
2 ÍÑIGO ARISTU GARCÍA 
3 EDER HUICI GONZÁLEZ 
4 LUCAS LAMATA JIMÉNEZ 
5 IKER LOITEGUI ZULET 
6 JON LÓPEZ CABODEVILLA 
7 ASIER MARTÍNEZ PÉREZ 
8 OIER MIRANDA HUALDE 
9 DIEGO MOLINA ORTEGA 
10 ASIER OLLO AGUIRRE 
11 ÍÑIGO PÉREZ PÉREZ 
12 ODEI SALGADO MARTÍNEZ 
13 DANIEL SÁNCHEZ DUQUE 
   
   
 NESKEN RETO IBERDROLA  
1 ANE ANSA MALO 
2 NAHIA AZPIAZU MORENO 
3 MARÍA BLANCO ARMENDÁRIZ 
4 SARA CARRILLO MORENO 
5 SERENA DOLAN  
6 GARAZI FACILA GIRALTE 
7 PALOMA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
8 LEYRE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
9 MAITE GARDE ECHALECU 
10 MARÍA GONZÁLEZ PONT 
11 LORENA HERRERA PERALES 
12 IARA LACOSTA SÁNCHEZ 
13 JAIONE  LARRAIOTZ SENOSIÁIN 
14 MARINA MARTÍN MASSANET 

15 CELIA OCHOA IBÁÑEZ 
16 SILVIA PÉREZ FERNÁNDEZ ROMARATEGUI 
17 MARIAN PUEYO ARIAS 
18 MIRIAM  RIVAS PINTO 
19 VANESSA RODRÍGUEZ IRIBARREN 
20 NEREA  SALINAS MURUZÁBAL 
21 JOSUNE URDÁNIZ MAURIN 
22 MAITANE ZALBA IRAÑETA 
23 PATRICIA ZUGASTI OSÉS 
24 AITANA ZUMÁRRAGA GARDE 
   
 NESKEN LEHEN MAILA NAZIONALA 
1 OHIANE BEGUIRISTÁIN FERNÁNDEZ 
2 UXOA BÉRTIZ AYUSO 
3 PAULA CAPILLA TIRAPU 
4 RAQUEL CONSTANZA SAN MARTÍN 
5 SAIOA ECHARRI ASIÁIN 
6 LYDIA  EZPOND GANUZA 
7 LAURA GOÑI OSÉS 
8 AINHOA GUALLAR MACHIN 
9 MARINA IZURA TOLOSANA 
10 SAIOA LARUMBE BELOQUI 
11 BEA LÓPEZ DÍAZ 
12 CELIA LÓPEZ LANGAS 
13 LOLA MATEO OREJA 
14 MARÍA MENDAA LACALLE 
15 NEREA NAGORE LACOSTA 
16 MIREN OLLO GARCÍA 
17 CARLA PARRONDO QUINTANA 
18 AROA RODRÍGUEZ REDÍN 
19 KAROLINA SARASÚA ELÍA 
20 MAITE VALERO GARCÍA 
21 MAITANE VILARIÑO MENDINUETA 
   
 NESKEN LEHEN MAILA ERREGIONALA 
1 NEREA AGESTA MARTICORENA 
2 NEREA AINZUA ARMENDÁRIZ 
3 LAURA  AUGUSTO REJANO 
4 LAURA  CRUCHAGA LÓPEZ 
5 ANDREA DONCEL SÁNCHEZ 
6 LEIRE ECHARRI DELGADO 
7 NAHIA ESPINOSA GOÑI 
8 CARLA FERNÁNDEZ VIDAL 
9 XENIA GARCÍA GRACIA 
10 IRUNE GARCÍA RUIZ 
11 OHIANE GONZÁLEZ ALVERO 
12 ANE GOYENECHE AYECHU 
13 GISELA GRÁNDEZ MARTÍNEZ 
14 NAROA  MOZAZ MALON 
15 BERTA MUGUIRO ESEVERRI 
16 OHIANE MURUZÁBAL VALENCIA 
17 JULIA RODRÍGUEZ CORTÉS 
18 CLAUDIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
19 IZARO URRUTIA ITURRALDE 
   
 GENUINE  
1 OIER ALTUNA BILDARRAZ 
2 ALBERTO IBÁÑEZ BURGUETE 
3 AIMAR TELLECHEA ARAMBURU 
4 RUI MANUEL MEIRINHO CLARO 
5 RAÚL XABIER CAPABLO FUENTES 
6 DAVID LECUMBERRI SANTESTEBAN 
7 ASIER BOLÍVAR ARIAS 
8 GORKA PEÑA ECHEVERRÍA 
9 PABLO ALDEA CATALÁN 
10 EMILIO GÓMARA ARANA 
11 FÉLIX GONZALO GALLARDO 
12 IBAI  GANUZA ARETA 
13 ANDER LIZARRAGA VILLAREJO 
14 EDUARDO LARUMBE MENDIOLA 
15 ABRAHAM GARCÍA ALARCOS 
16 LANDER OCHANDORENA REDÍN 
17 JUAN CARLOS SANTANA CUENCA 
18 DANIEL  MUÑOZ CARRASCO 
19 FERNANDO GONZÁLEZ SACRISTÁN 
20 DENISSE VANESA VERA HUACÓN 
21 JORGE GONZÁLEZ SACRISTÁN 
22 IVÁN LINARES LARREA 
25 IBAI  PRAT ORDORIKA 
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7.- Taxoare 2020-21 
A) ATEZAINENDAKO BERARIAZKO PROGRAMA  

Banakako hobekuntza-programari ekin zaio

Atezainen arlorako Prestakuntza-ere-
dua sortu ondoren (helburuak, entre-
namendu-edukiak, mimoen sekuen-
tziazioa eta kategoria bakoitzean landu 
beharreko plangintza ezartzen dira ere-
du horretan), gure atezainen banakota-
sunak eta ikaskuntza-erritmoa kontuan 
hartzeko unea iritsi da.

Gure atezainek jasotzen duten arreta 
pertsonalizatua baliaturik, denboral-
di honetan banakako entrenamen-
du-programa abiatu dugu, aurreko 
denboraldiko ideiak finkatzeko. Lan pert-
sonalizatu horren programazioa autoe-
zagutza-prozesuarekin hasten da, ate-
zainaren eta atezainen entrenatzailearen 
arteko bileren bidez, non lehenengoari 
bere ezaugarriak ezagutarazten zaiz-
kion, hala alde onak nola hobetzekoak. 
Gero, kirol-helburua adosten da.

Ezarririko programazioari jarraikiz, eta 
lehen bilera horiek oinarri, atezainen 
entrenatzaileak txostena prestatuko du 
atezain bakoitzarekin landu beharreko 
lehentasunezko lau entrenamendu-edu-
kiak eta jorratu beharreko alderdiak 
zehazteko. Atezainen alorraren ardura-
dunak entrenamendu-edukiak planifi-
katuko ditu, partidetatik urrun dauden 

egunetarako banakako edukiak lehenet-
sita, atezainak orduan egiten baitu lan 
lasaien eta saio luzeenak egiten. Etapa-
ren arabera (hastapena / hobekuntza / 
aurre-errendimendua), banakako edu-
kiak lehenetsiko dira Prestakuntza-ere-
duaren eta Joko-ereduaren gainetik.

Atezainak bere helburua barneratu eta 
betetakoan, entrenatzailearekin bilduko 
da berriz, bertze balorazio bat egiteko 
eta bertzelako prestakuntza-erronkak 
finkatzeko. Hala, atezaina bera jabetuko 
da entrenamendu-edukietan izaniko 
garapenaz (alde onez nahiz hobetu be-
harrekoez). Horren guztiaren helburua 
da oinarriko atezain bakoitza bere ikas-
prozesuaren partaide izatea, norbera iza-
tea protagonista nagusia.

Amaitzeko, atezainen entrenatzailea eta 
lan-alor honen arduraduna bilduko dira 
banakako entrenamendu-edukiak eba-
luatzeko, zenbatetan planifikatu diren 
zenbatzeko eta horietako bakoitzean 
eginiko aurrerapena baloratzeko.



Osasuna Fundazioa | 17

C. A. OSASUNAKO 
JOKALARIENDAKO GIDA  

2020 - 2021

LEHEN TALDEA ENTRENATZEN DEN BELAR NATURALEKO ZELAIETARIKO BAT, TAXOAREN. 
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B) KANPO-PROIEKTUA 

Talentua Kudeatzeko 
Sailak garatzen eta 
jartzen du martxan bere 
erregistrorako eta datu-
-kontrolerako erreminta
Talentua Kudeatzeko Sailaren 
kanpo-proiektuaren arduradunek, Car-
los Ochoak eta Álvaro Meoquik, Ga-
rikoitz Fullaondo kirol-aholkulari eta 
Kimet Sporteko zuzendari exekutiboak 
koordinaturik, datuak modu zentrali-
zatuan erregistratzeko erreminta bat 
sortu, garatu eta ezarri dute. Horrela, 
Osasuna Planning delakoan txertatu-
rik, Oinarri-futbolean talentua antze-
mateko, erakartzeko eta teknifikatzeko 

prozesuek behar duten zehaztasun-mai-
la, jarraipena eta kontrola erdiesten la-
gunduko dio Club Atlético Osasunari.

28 teknikarik (entrenatzaileak, begi-
raleak, behatzaileak, metodologoak, 
etapa-arduradunak eta zonaldeko ar-
duradunak) osaturiko lantalde batek, 
denboraldi honetan, bete-betean abia-
tuko ditu Nafarroako futbolari gazteen 
talentua antzemateko, teknifikatzeko, 
erakartzeko, hobetzeko, jarraitzeko eta 
laguntzeko prozesuak, gehienak sortu 
berriak eta Taxoare 2017 proiektuaren 
bidez aztertu, osatu, formalizatu, proiek-
tatu eta gauzatzen hasi ahal izan direnak. 
Oinarri-futboleko Sailak eta harrobiko 
zuzendaritzak azken bi urteotan garatu 
duten gorritxoen harrobirako programa 
da, Klubaren lan-filosofiari eta idiosinkra-

GURE INSTALAZIOETAKO BELAR ARTIFIZIALEKO BORTZ ZELAIETARIKO BAT. 
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siari, baita egungo futbolaren beharrei 
ere, egokituriko metodologia propio eta 
egokia gauzatzeko helburua duena.

Horrela, Osasuna berarekin hitzarme-
na duten taldeekin garatzen ari den 
kanpo-proiektuak amaiera emanen dio, 
2020-21 denboraldi honetan, harrobian 
lan egiteko egiturak biziberritzeko eta 
garatzeko zein prozesu berriak abiatzeko 
etapari. Batik bat, datuak erregistratzeko 
tresna horri esker eginen du, erakundeak 
futbolari gazteen talentua garatzeko dina-
mika osoa zentralizatu ahal izanen baitu, 
baita talentua baloratzeko dinamika ere, 
Taxoareko barne-egituran sartzeko.

Klubaren arduradunek plataforma 
bakar batean kudeatu ahal izanen 
dute Nafarroako haurren partida 
guztiak in situ ikusteko modua, bai-
ta haien guztien bilakaera-balorazioa 
ere, entrenamendu eta lehiaketetan 
ikusirikoa denbora errealean erregis-
traturik. Ildo beretik, aplikazioaren 
bidez, jokalariak ezagutzeko, hautat-
zeko eta berresteko prozesu osoa ku-
deatu ahal izanen da teknikari guztiek 
eskura izanen duten toki bakar horre-
tan, talentua antzemateko prozesu 
osoaren optimizazio berritzailea egi-
teko eta Nafarroako txoko guztietatik 
Taxoarera irits daitezen.

TAXOAREK KIROL-PRESTAKUNTZA ONERAKO BEHARREZKO GUZTIA DU.
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C) JOKO-EREDUA 

Joko-ereduaren ezarpena 
eta aurkezpena

C. A. Osasunaren harrobi-laneko berrita-
sunetako bat Osasuna Joko-ereduaren 
eta hori gauzatzeko prozesuaren  aur-
kezpena izan da. Ekainean azaldu zieten 
Taxoareko oinarri-futboleko entrenatzai-
leei Gorka Chocarrok, Metodologia Sai-
laren zuzendari berriak, eta Gari Fullaon-
dok, Klubeko kirol-aholkulariak. 2020-21 
denboraldian ezartzen ari da, harrobiko 
teknikarien eta Metodologia Sailaren ar-
duradunen elkarlanaren bidez.

Joko-ereduak nortasun-adierazpen 
bat izan nahi du, jokalariak Osasunako 
Oinarri-futbolean izanen duen es-

perientzia osoan lagun izan dezan, 
bere ikaskuntza-prozesuaren pres-
takuntza-etapa guztietan. Horrega-
tik, joko-eredu honek, mugatzailea ez 
den ikuspegitik eratua, jokoarekiko 
hainbat sentsibilitate biltzea eta ga-
ratzea du helburu, eta aniztasuna du 
ezaugarri nagusietarikoa. Aniztasun 
hori, berez, jokalariaren berezko izae-
rak dakar, jokalari bakoitzak bere erara 
sentitzen baitu jokoa eta jokatzen bai-
tu futbolean. Gisa berean, Nafarroako 
futbolaren izaerak berak ere badakar 
aniztasuna, Osasunako Oinarri-futbo-
leko mailetan lehia-testuinguruak as-
kotarikoak baitira. Azkenik, jokoak berak 
dakar aniztasuna, halaber, moldatzeko 
eta bilakatzeko gaitasuna eskatzen bai-
tu jokatu bitartean sortzen diren era as-
kotako testuinguruetan.

JOKO-EREDU BAKARRARI JARRAIKIZ PRESTATZEA FUNTSEZKOA DA FUTBOLARI GAZTEENDAKO.
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Horregatik guztiagatik, Osasuna 
Joko-ereduak hainbat zehaztasun-maila 
proposatzen ditu, aipatu aniztasuna ga-
ratzeko eta barneratzeko.

Lehenik eta behin, bi joko-joera zehaz-
ten dira: aktiboa eta erreaktiboa. Oina-
rri-futbolean, aurrenekoa lehenesten da. 
Oro har, joko-joera aktiboaren helburua 
da, baloia dugularik, ahalik eta denbora 
gehiena izatea; eta, ez dugularik, ahalik 
eta bizkorrena berreskuratzea, betiere 
jokalariaren garapenari begira. Bertzetik, 
joera erreaktiboaren helburua da, baloia 
ez dugularik, aurkariaren aurrera egitea 
zailtzea, blokean erdizka gibelera eginez; 
eta, baloia dugularik, baloia berreskuratu 
eta gero modu bertikalean erasotzea. 

Bigarrenik, eta joko-joera horiekin uz-
tarturik, hainbat estilo zehazten da: era-
sokoak, zeharkakoa-konbinatzekoa eta/
edo zuzena-bertikala; eta defentsakoak, 
zuzena-presioa eta/edo zeharkakoa-gi-
belera egitekoa. Estilo horiek joera ez-
berdinetara uztarturik daude, joeren 
beren izaeraren arabera. Horrenbertzez, 
joera aktiboa erasoko zeharkakoa-kon-
binatzekoa estiloari eta defentsako 
zuzena-presioa estiloari loturik izanen 

da; joera erreaktiboa, aldiz, erasoko es-
tilo zuzena-bertikalari eta defentsako 
zeharkakoa-gibelera egitekoari.

Hirugarrenik, joera eta estiloen gibeletik, 
lehentasunezko hainbat sistema edo 
egitura zehazten da (1-4-3-3 eta 1-4-4-2), 
beren berezitasunei erreparaturik eta 
joera nahiz estiloei loturik, gaitasunen 
eta/edo ahulezien arabera. Izan ere, sis-
tema edo egitura horiek bitarteko dina-
mikotzat jotzen dira, ez helburutzat.

Laugarrenik, eta azkenik, jokoaren fasee-
tako hainbat eduki edo jarrera taktiko 
zehazten da, erasokoa eta defentsakoa, 
hala nola jokoaren lau uneetakoa: eraso 
antolatua, defentsa antolatua, defent-
sa-erasoa trantsizioa eta erasoa-de-
fentsa trantsizioa. Horiek guztiek izaera 
berezko eta ezaguterraza ematen diete 
Oinarri-futboleko taldeei. 

Bukatzeko, Taxoareko teknikarien ezin-
bertzeko lana aipatu beharra dago: Meto-
dologia Sailak eta bertako kirol-aholku-
lariak koordinaturik, haiek guztiak 
nahitaezkoak izan dira azken bi urteotan 
Osasuna Joko-eredu jator, berritzaile eta 
paregabe hau eratzeko prozesuan. 

JOKO-EREDUAK IZAERA PROPIO ETA EZAGUTERRAZA EMATEN DIE GURE TALDEEI. 
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D) FUTBOLARI APLIKATURIKO PSIKOLOGIA

Prestakuntza eta garapena: futbolari 
aplikaturiko psikologia

Denboraldi honetan, Prestakuntza eta 
Garapen Sailak hainbat neurri bulkatu 
ditu bizi izaten ari garen egoerara mol-
datzen laguntzeko. Horretarako, bertze 
sail batzuekin elkarlanean, Taxoareko 
Kontingentzia-plana eta hainbat CO-
VID-19 protokolo sortu ditu.

Horien artean, jokalariei, familiei eta 
teknikariei begirako prestakuntza-pro-
grametako saioen formatua aldatzea da 
aipagarrienetariko bat, denboraldi ho-
netan online egin dira eta. Club Atlético 
Osasunak sobera daki zein garrantzitsua 
den prestakuntza erakundea hazteko, 
eta, horregatik, saioak bertan behera uz-
tea inoiz ez da egon aukeren artean. Ho-
beki erranik, ideia izan da garai honetara 
egokitzea eta berrikuntza teknologikoak 
baliatzea, aldaketa horietariko batzuk 
gurean geratuko direlakoan. Etorkizun 
hurbilean, online prestakuntza eta buruz 
burukoa konbinatu eginen dira, orain arte 
prestakuntza-saioetan izaniko parte-hart-
ze handia murrizteko beldurrik gabe.

Gainera, "Oinarri-futbolaren alderdiak 
aztertzeko eta hobetzeko proposame-
nak egiteko" bere zereginean, lan-ar-
lo honen arduradun Adela Griffiths 
esku-hartze psikologikorako proiektu 
sortu berria koordinatzeaz arduratu da 
denboraldi honetan. Egitasmoa ebalua-

zio- eta diagnosi-prozesuetan oinarritu-
rik dago, eta, hasiera baten, 8ko futbo-
leko hiru taldeetarako (Benjamin-maila, 
Kimu-maila A eta Kimu-maila B) da. 
Harrobiko jokalari gazteen prestakunt-
za osoaren esparruan murgildurik, hel-
burua da jokalarien errendimenduan 
eragiten duten aldagai psikologikoei 
buruzko datuak lortzea, hazten ari diren 
eta haur, nerabe zein gazte futbolarien 
kirol-garapen hoberenerako erabaki-
garritzat jotzen den esparrua ikertuz. 

Horretarako, hiru boluntariok (psikolo-
giaren arloarekin zerikusia duten profe-
sionalak edota ikasleak) osaturiko lan-
taldea osatu da, zeinek harrobiko Kirol 
Zuzendaritzarekin eta Osasunarekin 
elkarlanean aritzen diren psikologia- eta 
pedagogia-arloko bertze profesional 
batzuen aholkularitza jasotzen baitu.

Helburua datuak biltzea da, etorkizuneko 
lan psikologikoaren oinarria ezar 
dadin ahalbidetzeko; hots, egitura bat 
sortu nahi da jokalarien autoezagutza 
bulkatzeko eta gaitasun, teknika eta 
estrategia psikologiko jakin batzuk 
ikasi eta barneratzeko. Hori erdiesteko, 
jokalariekin eta haien prestakuntzan 
parte hartzen duten eragile guztiekin 
batera lan egin behar da. 
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E) MONITORIZAZIO BIOMETRIKOA

C. A. Osasunako eta 
berarekin hitzarmena 
duten taldeetako 
jokalarien monitorizazio 
biometrikoa  

Club Atlético Osasunak akordioa sina-
tu du Telefónicarekin eta HUMANoX 
startuparekin, Reto Iberdrola ligako gure 
nesken taldeko babesle ofiziala denare-
kin, hurrengo lau urteetan gailu aurre-
ratu baten bitartez "Osasuna Harrobia" 
programa garatzeko. Horren helburua 
da Taxoaren astero entrenatzen diren 
jokalarien kirol-errendimendua eta 
osasuna hobetzea, baita hitzarturiko tal-
deetako jokalarienak ere. 

Zango-babes adimendunak, gure hel-
burua lortzeko erremintak, hain zuzen, 
jokalariek entrenamenduetan edo par-
tidetan duten portaera ezagutzea 
ahalbidetuko digu, beren erren-
dimenduari buruzko hainbat 
neurketa adierazgarri aztertuz. 
Tenperatura-neurketatik hasi 
(COVIDaren aurkako neurri 
gisa) eta bertze aldagai batzue-
taraino, distantziak, abiadurak 
edo baloia jotzeko azkartasuna, 
kasurako.

Talde guztiek dute gailua eskura, 
baita 8ko futboleko taldeek ere; 
aitzitik, hastapen-etapako taldeen 
adinetan ez da ohikoa GPS batek 
ematen ahal dituen datu horiek 

erabiltzea. Zango-babesek datu horiek 
eta bertze batzuk emanen dizkigute, eta 
horien guztien erregistroak eta kontrolak 
garrantzitsuak izanen dira, ziur, denboran 
aztertzen eta alderatzen direnean. 
Izan ere, jokabide baldintzatuaren eta 
osasunaren historia egitea ahalbidetuko 
digute, eta harrobiko jokalari bakoitzaren 
ikuspegi aberats, baliagarri eta kalitatekoa 
emanen digute.

Zango-babesak erabiltzen dituzten 
jokalarien datu biometrikoak eskuratu-
rik, harrobiko bertze lan-arlo batzuek 
ere izanen dute onurarik, Erakartzeko 
Sailak, kasu. Izan ere, talentua antze-
mateko eta haren barne-garapenerako 
prozesuetan jauzi kualitatiboa emanen 
du, datu erabakigarriei esker (baloia jot-
zeko azkartasuna, sprint-kopurua, nekea, 
eginiko distantzia...). Horrenbertzez, 
batetik, jokalariak hobeki hautatu ahal 
izanen ditu (Osasuna profila), item ob-

jektiboetan oinarriturik; bertzetik, 
entrenamendu integratuaren 
prozesua hobetuko du (zeregi-
nen diseinua), Taxoareko bar-
ne-azpidinamikei begira (sus-
pertze aktiboa, azkartasuna, 
erresistentzia eta abiadura). 

HUMANOX ZANGO-BABESAK 
JOKALARIEN PARAMETRO-KOPURU 
HANDIA NEURTZEN DU .
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HUMANoXek web formatuko eta apli-
kazio mugikorreko plataforma bat du; 
jokalaria hor erregistraturik, zango-ba-
besekin sinkronizatzen du eta entre-
namenduetako egoera zein portaera 
osatzen duten aldagaiak azter ditzake. 
Orobat, erremintan teknikari-profila 
sortzeko aukera dago; horren bidez, Ta-
xoareko entrenatzaileek badute konek-
tatzea eta zango-babesek ematen dizki-
guten datuak aztertzea, zuzenean nahiz 
entrenamenduen ondoren.

Gailuaren ahalmena aintzat harturik, 
Oinarri-futboleko Prestakuntza Fisikoko 
Sailak prozesu bat abiatu du erreminta-
ren ezagutzan eta talde guztietan egin 
beharreko erabilera egokian oinarritu-
rik. Horren bidez, zuzeneko eta gertuko 
arreta eskainiko diegu jokalariei. Arreta 
hori bakarka emanen da, edozein arazo 
tekniko nahiz aplikazioa abiatzeko or-

duan sortzen ahal den bertze edozein 
lehenbailehen konpontzeko. Gainera, 
datuen erregistroaren zuzeneko ja-
rraipena eginen da, hala nola infor-
mazioaren azterketa, entrenamendua 
amaitu eta gero. 

Metodologia Arloak futbolari gazteen 
prestakuntza osoaren prozesua hobe-
tzen lagunduko duten baliabideak 
 aztertzen eta ikertzen jarraitzen du. 
Horregatik, lehentasuntzat dugu  aukera 
baliatzea eta gure baliabideetan zein 
lan-metodoetan hazten jarraitzea. 

Gisa horretan, Club Atlético Osasunak 
etengabe jarraitzen du I+G eta Big Da-
taren esparruan prestatzen eta egu-
neratzen, futbolarekin uztarturik eta 
ingurunearekiko nahiz iraunkortasuna-
rekiko konpromisoa sendoturik.

NESKEN TALDEAREN BABESLE HUMANOXEN ZANGO-BABESAK.
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F) TAXOARE OSASUNGARRIA

Nutrizio Saila garapen  
eta finkapen betean dago

Denboraldi honetan, Oinarri-futboleko 
Nutrizio Sailak, C. A. Osasunako Zerbitzu 
Medikuen Sailari dagokionak,  Taxoareko 
jokalariei ematen dien arreta areagotu 
egin du, orain arteko zerbitzuen ordute-
gia luzaturik eta kirol-jarduerako lehen 
hilabeteetan ezartzen ari diren bertze 
batzuk garaturik.

Elikadura nahitaezkoa da kirol-errendi-
mendu hoberena lortzeko eta futbola-
rien ongizaterako. Hori oinarri, Amaia 
Bernal harrobi gorriko profesionalen tal-
dera iritsi da, jokalarien kontrol-prozesu 
irekietan eta jokalarien jarraipenean 
murgildu eta horiek perfekzionatzeko, 
eta prestakuntzarekin, aholkularitzare-
kin eta ohitura osasungarriekin uztar-
turiko bertze prozesu batzuei hasiera 
emateko. Horrenbertzez, aurrerantzean, 
Klubeko jokalari guztiek, hala mutilen 

taldeetako kideek (Benjamin-mailatik 
Promesasera) nola Osasuna Genuinen 
eta nesken taldeetan aritzen direnek, 
erreferentziazko profesional horrenga-
na jo ahal izanen dute edozein unetan, 
eta nutrizio-arreta, -kontrol, -jarraipen 
eta -prestakuntzarako plana izanen da 
Klubeko etapa eta maila guztietan nu-
trizio-oinarriak ezartzeko.

Lehen urte honetan, helburua da nutri-
zio-alderdiei merezi duten protagonis-
moa emateko agertokia osatzea. Nutri-
zionistaren eta entrenatzaileen arteko 
etengabeko komunikazioa, gidalerroa 
bertze unitate batzuekin koordinaturik 
adosturik (fisioterapia edo berregokitzea, 
esaterako) lan hori islatzea eta futbolari 
bakoitzarekin Osasuna Planning aplika-
zioan eginiko lana dira martxan jarririko 
ekintza-ardatz batzuk. Gainera, ez da 
ahantzi behar kontsultan aurrerapausoak 
egin direla, material profesionala edo 
lan-tresna espezifikoak erosteari dago-
kionez, baskula edo kit antropometrikoa, 
adibidez, jokalariak arrunt modu fidaga-
rrian baloratzea ahalbidetzen dutenak.

GENUINE TALDEA OSATZEN DUTEN PERTSONEK ERE ELIKADURA-GIDALERRO 
BEREI JARRAITZEN DIETE.  
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Zerbitzuaren estrategia esparru 
honetan gauzatzen da:

	Kontrola: gorputz-osaeraren jarrai-
pena, pisuaren, neurriaren eta bertze 
parametro batzuen garapena eba-
luatzeko.

	Antzematea: lantalde teknikoaren 
zeregina funtsezkoa da jokalariek 
izan ditzaketen zailtasunak antze-
mateko eta nutrizio-zerbitzura ahalik 
eta azkarrena bideratzeko.

 Prestakuntza: hitzaldi kolektiboen bi-
dez, familiendako eta jokalariendako.

Hauek dira lehen denboraldi honeta-
rako programaturiko ekintzak:

• Jokalari guztien gorputz-osaeraren 
aldizkako balorazioa. Neurketen 
maiztasuna taldearen mailaren ara-
bera planifikatu da.

• Jokalari guztien ohitura dietetikoen 
banakako ebaluazioa, elikaduraren 
erregistro-orrien bidez.

• Banakako kontsulta, beren ohitura 
dietetikoak hobetzeko laguntza be-
har duten jokalariekin.

• Nutrizio-gidalerroez balia daitez-
keen kirol-lesioei aurre egin.

• Entrenamenduaren aurreko bi to-
paketa taldean, kirol-nutrizioari 
buruzko gai garrantzitsuak jorratzeko.

• Jokalarien familiendako prestakun-
tza-hitzaldia.

• Askari osasungarriak.
• Etxetik kanpoko txapelketetarako 

menuen plangintza.
• Kirol-gehigarrien kudeaketa parti-

detarako.

Martxan dauden ekintzak aunitz iru-
dituagatik ere, hurrengo denboraldie-
tan hedatuz joanen garen zerbitzua-
ren lehen pausoak bertzerik ez dira. 
Zerbitzu horren kalitatea hobetze al-
dera, eta aurten ezarririko prozesuak 
finkaturik, bertze ekintza batzuk abia-
tuko ditugu: irabiaki suspertzaileak 
prestatzeko tailerrak, asteko menuak 
prestatzeko ideiak familiendako, nutri-
zio-heziketarako metodologia jokala-
riendako edo nutrizioari buruzko pres-
takuntza lantalde teknikoarendako.
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G) PROGRAMA BAKAR                    
ETA ABANGOARDISTA

Harrobiko 
prestakuntza-programa 
bakar, abangoardista 
eta integratzailea

Klub profesional bateko oinarri-futbolean, 
errendimendu-maila handira iristen diren 
gazteak topatzen ahal ditugu, edota horra 
ailegatzeko prestatzen ari diren nerabeak. 
Xede hori erdiestea biziki zaila izanik ere, 
egunerokoan erakusten duten ilusio, pasio 
eta gogoa ohikoa da haiengan guztiengan. 
Pentsatu bertzerik ez dago, adibidez, 
Taxoaretik pasatzen diren bortz jokalaritik 
bat baino ez dela heltzen gazte-mailako 

Ohorezko Mailara eta lau bakarrik sartzen 
direla (Taxoareko azken 10 urteetako 
banaz bertzekoa) denboraldi bakoitzean 
bigarren taldearen dinamikan. Hori 
guztia, ezinbertzean, ardura ikaragarria da 
Klubarendako, eta kontzientziaz, bermez 
eta profesionaltasunez heldu behar dio.

Harrobiko gorritxoek kirol-praktikan 
erakusten duten inplikazio, ardura 
eta ahalegina ikaragarri bezain aparta 
da: ia egunero entrenatzen dira urte 
osoan, hainbat orduz, gaitasun fisiko eta 
psikiko handia eskatzen zaie, txapelketa 
garrantzitsuak jokatzen dituzte eta 
etengabe ebaluatuak dira. Horrez 
gain, ikasketekin jarraitu behar dute, 

TAXOAREN, PERTSONEK PRESTAKUNTZA OSOA JASOTZEN DUTE, JARDUERA FISIKO, 
TEKNIKO ETA TAKTIKOETATIK HARAGO.
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Prestakuntza-ereduko 77 kirol-eduki eta joko-ereduko 33 eduki.

KIROLA

Jokalari bakoitzaren garapen akademikoan kontuan hartzeko 16 eduki.

IKASKETAK

Gizarte-itxaropenekin (10) eta -trebetasunekin (17) loturiko 27 eduki.

GIZARTEA

40 eduki: balioak eta jarrerak.

GIZAKIA

Emozioen kudeaketarekin (5) eta errendimenduan eragiten duten aldagai psikologi-
koen kontrolarekin (5) loturiko 10 eduki. 

PSIKOLOGIA

eta uko egin behar diete beren adinerako 
aproposak diren bertze jarduera batzuei. 
Errealitateak erakusten digunez, 
batzuek kiroletik kanpoko lagunak galdu 
egiten dituzte, lagun-kopurua murriztu 
egiten zaie, futbola bertzerik ez dute 
izaten hizpide ia eta kirol-jardueratik 
kanpoko ororen gaineko interesa galtzen 
dute. Hori guztia gutxi balitz bezala, 
helduendako ere zailak izaten diren 
aldaketa eta egoeretara moldatzeko gai 
izan behar dute, bizilekua aldatu behar 
izatera, familiarengandik urruntzera edo 
etengabeko joan-etorri luzeak egitera, 
esaterako. 

Hazteko eta gure harrobiko jokalarien 
beharrei egokiro nahiz bikaintasunez 
erantzuteko bermerik handiena lehen 
mailako egitura sortzea da, eta, hori 

lortzeko, egitura bera baliabide material 
eta metodologikoez zein giza baliabideez 
hornitzea.

Horixe oinarri, Osasunak prestakuntza 
osoa eskaintzen die bere futbolari 
gazteei, kirol, giza, gizarte, ikasketa 
eta psikologia mailan gaitasun handia 
beregana dezaten, bizitzan futbol-
-jokalari lehiakorrak eta pertsona 
arrakastatsuak izan daitezen.

Hala, TAXOAREKO PRESTAKUN    TZA-
-PROGRAMAK 170 eduki ditu, arestian 
aipatu 5 alorretan islatzen direnak.  
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8.- Jokalarien araudia 

OSASUNAKO KIDE GISA...

n	Gure irudia Klubarena izanen da 
OSASUNA ordezkatzen dugun 
une guztietan.

n	OSASUNAko kide izateak harrota-
suna eta begirunea eragin behar 
dizkigu.

n	Errespetua erakutsi behar diogu 
inguruko pertsona orori: talde tek-
nikoa, jokalariak, medikuak, fisiote-
rapeutak, irakasleak, agintariak, psi-
kologoak, tresnazainak, lorezainak, 
osasun-langileak, administrariak... 
Horrez gain, inguruko instalazioak, 
materiala, ekipamenduak edota 
jokatzeko zelaiak egokitasunez era-
bili behar ditugu.

n	Harrobiko jokalari guztiok izan behar 
dugu argi guztiok berdinak garela, 
talde bereko eta Klub bereko kideak. 
Guztiok errespetatu eta lagundu be-
har dugu elkar ezer baino lehen.

n	Gure irudiak identifikatu egiten 
gaitu, guztiok berdin; horrenbertzez, 
Klubaren ordezkari izatean honakoak 
ez dira onartuko: belarrietakoak, le-
pokoak, eraztunak, txanoak eta abar.

n	Ez ahantzi sekula zein den gure hel-
burua: "egunero pertsona eta fut-
bol-jokalari hobeak izatea, kirol 
honetaz eta ikasketa-prozesuaz 
gozatzea".

INSTALAZIOETAN...

n	Errespetuz eta arretaz erabili be-
har ditugu instalazioak eta begirunea 
erakutsi behar diegu gurekin lan egiten 
duten guztiei.

n	Talde bakoitza bere aldagelaren ardu-
raduna da, baita han berean dagoen 
materialarena ere.

n Botarik gabe (berdin dio garbi ala zi-
kin dauden) sartu beharko dugu gim-
nasioan, erizaindegian edo denok 
erabiltzeko bertzelako guneetan, 
erabilera anitzeko aretoan eta 
Taxoareko prentsa-aretoan, kasu. 
Horrez gain, gimnasioari dagokionez, 
guztiok sartuko gara beti talde tekni-
koko lagun batekin. 

n	Aldageletarako korridorea eta kirol-jar-
duerarako aldatu eta prestatzeko era-
biltzen dugun aldagela bera ez dira 
aisiarako gune gisa erabiliko.

n	Arras debekaturik dago Klubaren 
instalazioetan entrenamendu bitar-
tean sakelakoak, musika-irakur-
gailuak edo antzekoak erabiltzea. 
Sakelakoak partida-egunetan ere de-
bekatuak izanen dira, Klubak proposa-
turiko jardueretarako ez bada.
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ENTRENAMENDUETAN...

n	Jokalari guztiak saioa hasi baino 
30 minutu lehenago egonen dira 
Taxoareko instalazioetan; gazteen bi 
taldeak izan ezik: horiek ordutegien 
eta instalazioen erabileraren pro-
tokoloan adierazi baino 15 minutu 
lehenago agertuko dira. 

n	Entrenamendu-ordua baino 10 mi-
nutu lehenago, aldagelan izanen 
gara denok entrenatzeko prest (le-
sionatuak barne, Zerbitzu Medikuek 
kontrakoa adierazi ezean).

n	Entrenamendu-ordua baino 5 minu-
tu lehenago, zelaira aterako gara, 
nor berari esleituriko materialarekin.

n	Entrenatzeko arropak behar beza-
la egon beharko du egunero: petoak, 
anorakak, etab. 

n	Egunero, zango-babesekin entre-
natuko gara, eta botak ez ezik, bertze 
kirol-oinetako batzuk (kirol-zapatilak 
edo zapatilak) ere ekarriko ditugu; bo-
tek gomazkoak izan behar dute (edota 
aluminiozkoak, talderen bateko lantal-
de teknikoak hala adieraziz gero).

n	Entrenatzeko materiala zaintzea 
denon ardura izanen da; hots, aste 
bakoitzean materiala hartu eta ga-
rraiatzeko arduradunak izendatuko 
badira ere, konpromisoa taldearena 
da (jokalari eta teknikariena).

n Entrenamendu-denbora da jokalari 
izateko prestakuntzari eskaintzen 
diogun denborarik garrantzitsue-
na; horrenbertzez, osorik aprobetxatu 
behar da, ahaleginez, parte hartuz eta 
arreta osoz.

PARTIDETAN...

n	Partidetako arropa nahitaezkoa da, 
bai haietara iristean, bai haietatik irte-
tean, etxean zein kanpoan direlarik.

n	Zelaian dugun irudia izanen da jokala-
ri gisa garenaren isla; horrenbertzez:

- Kamiseta beti galtzen barnean, 
galtzerdiak belaunen azpitik, es-
paratrapurik gabe orkatiletan, etab. 

- Aulkiko jokalariek jokatzeko 
arropa guztia prest izanen dute, 
baita aulkiko arropa jantzirik 
eta zango-babesak ezarririk ere.

- Errespetu osoa izanen zaie aur-
kariei, arbitroari, ikusleei, talde-
kideei eta lantalde teknikoari, 
erabiltzen diren jokabideetan eta 
hizkeran, zelaian, aulkian edo ins-
talazioetako bertze edozein toki-
tan (aldagelak, harmailak, etab.), 
bai gure taldearen partidan parte 
hartzen ari garelarik (jokalari, or-
dezko edo zerrendatik kanpoko), 
bai bertze kategoriaren bateko 
partida bat ikusten ari garelarik).
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- Irabazten dugunean aurkariari 
errespetua agertzea oinarrizkoa 
da, baita, galduz gero, frustra-
zioari eustea ere.

- Inola ere ezin izanen da jus-
tifikatu aurreko bi puntueta-
rikoren bat urratu izana kanpo 
probokazioa izan dela erranez, 
heldu den tokitik datorrela.

- Entrenatzaileak agindu ezean, 
partida guztiak lasaitzeko fa-
seaz bukatuko dira, aurkariak 
eta epaileak agurtu eta gero.

- Futbola talde-kirola den heinean, 
partidak gure taldearen ahalmenak 
erakusteko izanen dira, norberaren 
parte-hartzearen bitartez, baina 
norberaren onuraren gainetik de-
nona aintzat harturik eta sustaturik.

BIDAIETAN ETA 
KONTZENTRAZIOETAN...

n	Bidaia-plana hagitz zehatza izanen 
da jokalari guztiendako. Denak 
atera eta heldu beharko dira auto-
busean abiatzeko eta bueltatzeko 
adieraziriko tokira. Salbuespenik 
izan liteke, aurretik garaiz eskatuz 
gero, egoera aztertu ahal izateko 

eta talde teknikoak, oinarri-futbo-
leko koordinatzaileak eta Taxoareko 
zuzendaritzak oniritzia eman ala ez 
erabaki dezaten. 

n	Arropa egun bakoitzean talde tek-
nikoak zehazten duena izanen da.

n	Eguneroko jokabide-arauak bidaie-
tan eta kontzentrazioetan ere bete 
beharrekoak izanen dira.

ZIGOR ETA SARIEN PROTOKOLOA:

n	Harrobiko jokalariendako araudi 
hau zigor eta sarien protokoloari 
dago uztarturik eta egunero Ta-
xoaren aritzen diren langile eta 
jokalari guztien ongizatea berma-
tzea du helburu.

n	Denboraldi bakoitzean, araudia eta 
protokoloa talde bakoitzeko jokalari 
zein teknikariei azalduko zaizkie eta 
une oro izanen dira kontsultagarri, 
oinarri-futboleko koordinazioari au-
rretik jakinarazirik.

n	Horrenbertzez, inork zalantzarik 
izanez gero eta azalduriko punturen 
bat argitu nahi izanez gero, lehen-
bailehen eta idatziz eskatu behar 
izanen dio oinarri-futboleko koordi-
natzaileari.

n	Taxoareko jokalari eta entrenatzai-
leen ardura da araudia errespeta-
tzea eta zigor eta sarien protokoloa 
betetzea.
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COVID-PROTOKOLOA:

n	 Bizi izaten ari garen osasun-krisia dela 
eta, Osasunak protokolo bat sortu du 
Taxoareko instalazioetako kirol-jar-
duera arautzeko. Helburu nagusia da 
COVID-19aren eraginpean ahalik eta 
gutxiena izatea eta kutsatzeko auke-
ra murriztea, instalazioetako entre-
namendu eta txapelketetan segur-
tasuna, osasuna eta funtzionamendu 
egokia bermatuz.

n	 Aipatu protokoloa une oro egune-
ratzen da, Osasun Publikoko eta Ki-
rol-arloko erakundeek (Nafarroako 
Gobernua, Nafarroako Kirolaren 
Institutua, NFF, RFEF...) ezarriri-
ko araudiei jarraikiz. Neurri franko 
eta kirola praktikatzeko bertzelako 
prozedurak dakartza:

n	 Prebentzio-neurri orokorrak:
• Gaixotasunaren eraginpean 

egotea ahalbidetzen duten tes-
tuinguruak saihestu, osasune-
rako arriskutsua denean. 

• Maskara erabili, eskuak ongi gar-
bitu eta pertsonen arteko gutxie-
neko tartea (1,5 m) errespetatu.

• Aurpegia, sudurra, begiak eta 
ahoa ez ukitzen saiatu, eta eztu-
la edo doministiku egiterakoan 
ahoa estali.

• Funtsezko eragilea izan, proposatu-
riko prebentzio-neurriak betetzea 
zein garrantzitsua den jabetzeko.  

n	 Prebentzio-neurri zehatzak:
• Sarbidea ERANSKINETATIK. Tal-

deak modu kontrolatu eta mai-
lakatuan sartuko dira. 

• Kartelak paratu dira eta instala-
zio barruan zirkulazio-seinalez-
tapena dago.

• Tenperatura etxean eta insta-
lazioetan sartzerakoan neurtu 
behar da.

• Eskuak gel hidroalkoholikoz gar-
bitu behar dira.

• Instalazioetan maskara jant-
zirik sartu behar da. JOKALA-
RIAK BAKARRIK egonen dira 
maskara janztetik salbuetsirik 
entrenamendu-saioan, baina 
instalazioetan ibiltzean edo en-
trenamendu-zelaian bertan oi-
netakoak aldatzean jantzita izan 
beharko dute.

• Aldagelen eta dutxen erabilera arau-
turik dago, baita komunena ere.

• Material guztia desinfektatu 
eginen da, erabili baino lehen 
eta ondoren.  

• Prebentzio- eta antolaketa-neu-
rriak onartzeko dokumentu bat 
sortu, instalazioetan txapelke-
tak eta lagunarteko norgehia-
gokak jokatzeko.

• Instalazioak erabiliko dituen 
talde edo atal bakoitzean CO-
VID-19 arduraduna ezarriko da; 
hala, kolektiboen arteko komu-
nikazioa hobetu eginen da. 

• COVIDarekin bateragarriak di-
ren sintomak izanez gero egin 
beharreko urratsak (Nafarroako 
Foru Komunitaterako Osasun Pu-
blikoko protokoloari jarraitu).  Te-
lefono-zenbakia: 948 290 290.
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9.- Esperientziak
PATXI PUÑAL
C. A. Osasunako jokalari ohia.
Mutilen lehen taldean norgehiagoka 
gehien jokatu dituen jokalaria

"Bizitzan, merezi duen 
ezer ez da erraza. 
Oztopo franko dago,
eta amaierara arte egin 
behar da borroka nahi 
duzun hori erdiesteko"

Patxi Puñal (1975eko irailaren 6a) da Club 
Atlético Osasunaren mende bateko his-
torian kamiseta gorria jantzirik norgehia-
goka gehien jokatu dituen jokalaria. Haren 
zangoek 513 aldiz defendatu dute elasti-
ko gorritxoa. Kirol-arloan, Lehen Mailan 
egonkortasun-aldia izaten lagundu zuen, 
eta horri lorpen biziki garrantzitsuak erantsi 
zizkion: Errege Kopako finala, UEFA Kopako 
finalerdia eta Txapeldunen Ligako atariko-
rako sailkapena, adibidez.

Baina, bertze ezeren gainetik, Puñal 
Osasunako harrobiaren adibide da. Taxoaren 
trebatu zen, 9 urte zituenetik 1997-98 
denboraldian Promesasera iritsi zen arte. 
Denboraldi hartan berean lehen taldearekin 
debuta eginen bazuen ere, 1999 eta 2001 
artean Leganesen jokatu zuen, utzirik’; 
horrek hazteko eta Osasunara itzultzeko 
balio izan zion, eta talde gorritxoaren 
historiako futbolaririk garrantzitsuenetarikoa 
bilakatzeko. Gainera, kapitaina izan zen, eta 
beti zabaldu zituen Osasunako harrobian 
bulkatzen diren balioak.

Sentitzen al duzu maila goreneko futbolari izan 
nahi duten haurren eredu izateko ardurarik? 
Agian, orain ez hainbertze, zazpigarren den-
boraldia baita erretiroa hartu nuenetik. 
Jakina, harrobiko aunitzek gutxitan ikusi 
naute jokatzen; zaharragoek, beharbada, ge-
hiagotan. Halere, hagitz ondo oroitzen dut 
jokalaria nintzenean zer-nolako ardura eta 
konpromisoa sentitzen nituen, bai eta neure 
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buruarekiko exijentzia ere jendea Sadarre-
ra zihoanean ikusi nahi zuena ikus zezan eta 
bere taldeaz harro senti zedin, eta ezarritako 
helburuak bete genitzan. Zure jendea harmai-
letan dagoela jakiteak, etxeko jokalaria izaki, 
are konprometituagoa eta arduratsuago iza-
narazten zaitu, jabeatugo egoten zara zelaian 
jokoan dagoenaz, helduak zein egunen ba-
tean gure egoeran egon nahi luketen haurrak 
guri so daudela jakitun.

Inork baino hobeki ezagun duzu harrobiko 
jokalariek hezkuntza eta kirola uztartzeko 
egiten duten ahalegina. Merezi al du, jokalari 
profesionala izateko ametsa bete gabe ere? 
Ezbairik gabe. Futbola maite dugunondako, ez 
dago hau baino lanbide hoberik, baina jakin 
ere badakigu zein zaila den profesionala izate-
ra iristea eta zenbat kidek, gu baino futbolari 
hobeak izanik ere, ez duten halakoagatik edo 
bertzelakoagatik lortu. Erdietsi genuenon ar-
tean, gutxik egin ahal izan dugu ibilbide luzea 
eliteko talde batean, gutxik izan dugu etorki-
zunari buru egiteko aukera, kirol-bizitza mo-
tza delako eta hogeita hamar urte betetzen 
dituzunetik aurrera, urte gaiztoren bat izanez 
gero, zahartzat joko zaituztelako eta erretiroa 
hartu beharko duzulako, bizitza osoa aurretik 
duzularik. Hau guztia erranez ikusarazi nahi 
diet harrobiko jokalariei ikasketak ez dituztela 
sekula baztertu behar futbolaren mesedetan, 
biak uztartzea nekeza izan arren. Bertzalde, 
ahaleginak merezi du, erran bezala, eta inoiz 
ezinen diote beren buruari leporatu futbolaria 
izateko ahalegina egin ez izana.

Zure bizitza-estiloa eta zure lagunena 
ezberdina izanen zen futbolaren eraginez. 
Kontatuko diguzu zure esperientzia?
Bai, jakina. Etapetan aurrera egin ahala, es-
kaera-maila handiagoa da: astean lautan 

entrenatu, asteburuan partida jokatu eta, 
kanpoan baldin bada, agian asteburu osoa 
kanpoan eman... Ikasketekin uztarturik, tar-
te txikia geratzen da lagunekin ibiltzeko edo 
zure adineko jendeak egiten dituen bertze-
lako jarduerak egiteko. Adibidez, nire lagunak 
eskiatzen, ehizan, parrandan edo bertze gauza 
batzuetan aritzen ziren, baina garbi izan behar 
duzu alde batera utzi behar dituzula, edo gu-
txitan gozatu, zure konpromisoa une horre-
tan bertze bat delako: zure ametsa betetzea. 

Zure ustez, zein ekarpen egiten du kirolak 
prestakuntza-adinean gaudelarik?
Kirol-hezkuntza nahitaezkoa izan zen niretako 
hasierako etapan. Heziketa hori bizitza oso-
rako da; bizitza ezin dut kirolik gabe ulertu, 
nire bizitza ezin dut hura gabe irudikatu. Ora-
in, bertze kirol batzuez gozatzen dut: txirrin-
dularitza, mendian korrika egitea... Kirolak eta 
are taldekako kirolek dakarten alderdi franko 
aipa nezake: lan fisikoaz gain, konpromisoa, 
eskuzabaltasuna, konfiantza, autoestimua, 
ilusioa, apaltasuna...

Errendimendu-aurreko etapan (kadete- eta 
gazte-mailan), harrobiko jokalari aunitzek 
kudeatzen zailak diren egoera emozionalak 
bizi izaten dituzte. Zein aholku emanen zenieke 
etapa horretara iritsi diren jokalariei?
Normala da, etapa horretan urduritasuna 
hagitz pilatzen baita; mundua ezagutu eta 
jateko garaia da, non ona denak zoragarria 
dirudien eta gaiztoa denak tragedia hutsa. 
Gero, gauzak ez direla horren muturrekoak 
ulertzen duzu. Etapa horretan, belakia zara, 
aunitz eta fite ikasten duzu, eta horrek 
okerreko erabakiak hartzera eramaten gaitu, 
zenbaitetan baita tonto edo absurdoak 
ere. Hanka sartzeko garaia da. Hanka sartu 
beharra dago, ikasprozesuaren parte da. Nire 
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aholkua da une horiek kudeatzen lagunduko 
dien pertsona edo pertsonak zehaztea eta 
harengan edo haiengan konfiantza izatea; 
kontrakoa iruditzen bazaigu ere, heldu anitz ez 
gara une horietan halako aholkuak emateko 
gai. Gehienok dagoeneko jakinen dute nork 
ematen ahal dizkien aholku onak, nahiz eta 
ziur aski ez izan entzun nahi dituztenak.  

Zure ustez, zein ezaugarri izan behar du, 
ezinbertzean, Osasunako jokalari batek?
Nire ustetan, etxeko jokalari batek hainbat 
ezaugarri izan behar du: gure Klubak aurrera 
ez du jokalari ospetsuekin egiten, zintzoe-
kin baizik. Osasunako jokalariak ahalegin 
iraunkorra egin behar du, langile nekaezina 
eta fidagarria izan behar du zelai barnean 
nahiz kanpoan, hari begiratu eta pentsatzen 
duzuna esateko modukoa. Jakina, mailarako 
beharrezkoak diren ezaugarriak eta kalitatea 
ere izan behar ditu. Bertze klub batzuek izaten 
ahal dituzte halako jokalari hotzak, kalitate 
handikoak, une jakinetan agertu eta bertze 
batzuetan desagertzen direnak, nortasun sen-
dokoak, duten kalitateagatik jasaten direnak. 

Gure Klubean, ordea, ez dute funtzionatzen; 
horrenbertzez, suerte gaiztoa, lagunok! Go-
gor eman behar.

Zein gaitasun erdietsi behar du jokalari 
batek, zure iritziz, prestakuntza-garaian kirol-
-errendimendu handia izan dezan? 
Errendimendu ona erdiesteko, garrantzitsuena 
da egiten duzun horregatik pasioa sentitzea, 
nik uste. Entrenamendu bakoitzean zeure 
burua estutzea ahalegin handia bada zuretako, 
zaila izanen da egunero nahi duzun mailara 
iristea. Norberak badaki entrenamendu 
bakoitzean nola aritu den, geure buruarekin 
kritikoa izan behar dugu, geure burua estutu. 
Nik, egunen baten entrenamendutik gustura 
ateratzen ez banintzen, buruan bueltaka izaten 
nuen, zergatik gertatu ote zen hori… hurrengo 
egunean neure buruari frogatzeko maila onean 
ari nintzela eta ahal nuen guztia eman behar 
nuela. Halaxe egunez egun, entrenamenduz 
entrenamendu, partidaz partida. Modurik 
hoberena delakoan nago: zeure buruarekin 
kritikoa izan eta estutu.

Futbolari batek ez du soilik arrakasta topatzen 
bere ibilbidean. Porroten batek balio izan al 
dizu ikasteko? 
Bai horixe! Jakin badakizuenez, nire ibilbidean 
hainbat aldiz joan nintzen bertze talde batera 
utzirik, eta bazirudien ez nintzela profesionala 
izatera iritsiko. Nire lehen denboraldia Pro-
mesasen hasi nuen, eta, amaitutakoan, tekni-
kariak hiru jokalari baztertu behar zituen; ni 
izan nintzen haietariko bat. Oberenara joan 
nintzen, lagata, denboraldi bat, eta bertze bat 
eta erdi Eguesera. Lan ere egiten nuen, Obe-
renan nengoenean hasi bainintzen, 19 urteko 
mutil bati dagokion gisan. Nire ametsa ez 
nuen bazterrean utzi, baina banekien urrun-
tzen ari zela. Itzultzeko aukera eman zidate-
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larik, aurretik bizi izandako hark aukera berria 
baloratzeko balio izan zidan, eta ez nion ihes 
egiten utzi. 

Gogoan al duzu zure prestakuntza-garaian 
entrenatzaileren batek emaniko aholkurik? 
Zure ibilbidean beti gogoan izan duzunik?  
Martínek hainbatetan errepikaturiko esaldi 
mitikoa: "Hemen bada lerro bat: bertara iritsi 
nahi duenak, aurrera; nahi ez duenak, ospa". 
Horrela erranik, hotzean, gordina dirudi, baina 
mezua argia da. Adin zail, errebelde, horretan, 
batez ere, arauak ezarri behar dira diziplinari, 
puntualtasunari edo jarrerari dagokionez, eta 
arauok taldea errespetatzen eta taldekideekin 
batera bizitzen erakusten dizute. Hori guztia 
Martinek bizitza osorako irakatsi zigun. 

Futbol profesionalera iristea ez da erraza. Zer 
erranen zenieke prestakuntza-etapan izanik 
ikasketak alde batera utzi nahi dituzten eta 
beren etorkizuna futbolaren karta bakarrean 
jokatzea pentsatzen ari diren jokalariei?
Arras tronpaturik daudela. Lehen erran beza-
la, hagitz gutxi gara iristen garen pribilegia-
tuak, eta aunitz, aldiz, bidean geraturikoak. 
Gainera, erdietsirik ere, zure prestakuntza 
arrunt garrantzizkoa eta baliotsua da.

Ametsa betetzeko jarraitutasunaren adibidea 
zara. Nola oroitzen dituzu C. D. Oberena, C. 
D. Valle de Egüés eta C. D. Leganés taldeetan 
lagata ibili zinen garaiak? Erranen diguzu nola 
egin zenien buru Osasunatik urrun eginiko 
bidalia haiei eta nola baloratzen dituzun? 
Egia da Osasunan zaudenean lehen taldean 
lekutxoa egitea eta baliagarria izatea ber-
tzerik ez duzula izaten buruan, baina horrek 
zenbaitetan prestakuntza-/heltze-prozesua 
behar du, geratzeko iritsi aurretik. Nire 

kasuan, Lotina aulkian eta taldea Bigarren 
Mailan zirela. Denboraldi-aurrea amaitu 
zenean, entrenatzaileak argi eta garbi erran 
zidan: "Lau euskarri dauzkat, eta zu zara 
laugarrena. Ez didazu enbarazurik egiten, 
primeran entrenatzen zara. Nahi baduzu, 
geratu; bertzela, joan zaitez, baina geratzen 
bazara, ez dizut hitzemanen Errege Kopan 
jokatuko duzunik ere". Latzak dira, baina 
eskertzekoak, haren hitz argiak. Ni, 22 urte 
nituelarik, gurasoekin bizi nintzen herrian. 
Orduan, Leganesera joateko aukera proposatu 
zidaten, bakarrik bizi behar non eta Madrilen. 
Banekien elitean tokitxoa egin nahi banuen eta 
nire ametsa betetzeari eutsi nahi banion, joan 
beharra nuela. Kirol-erronka polita zen, baina 
gainerakoak larritu egiten ninduen, dezente, 
gainera. Etxetik zelaira eta zelaitik etxera 
ibiliko nintzela pentsatu nuen, baina bai zera! 
Ikaragarri heldu nintzen alderdi pertsonalean 
eta kirolari-jardunean, denboraldi bikaina egin 
nuen, eta Osasunara itzuli nintzen Lotinarekin 
eta Lehen Mailan. 35 partida jokatu nituen 
hasierako hamaikakoan.

Zer erranen zenioke prestakuntza betean 
dabilen, baina une txarrean dagoelako 
dena bertan behera uzteko zorian dagoen 
jokalari bati?
Bizitza honetan, merezi duen ezer ez dela 
erraza, eta hagitz futbolari gutxik dutela dena 
eginik bidearen hasieran. Ibilbidean, gainditu 
beharreko oztopo franko dago, eta norbera 
lortu nahi duen horregatik amaierara arte eta 
dena emanez borrokatu behar da, harro eta 
asebeterik geratu, emaitza gorabehera. Baina 
dena eman ondotik, ez aurretik.
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Zeri egin behar izan zenion uko edo zein 
sakrifizio egin behar izan zenuen futbolaria 
izateko ametsari eusteko?
Egia erran, nik ez nion uko egin lagunek egiten 
zutenari, hagitz garbi nuelako nire pasioa fut-
bola zela eta ez zitzaidalako batere kostatzen 
gauza haiek ez egitea. Hala gertatzen ez den 
unerik beti izaten da, baina, oro har, zorione-
kotzat nuen neure burua, ez bakarrik lehen 
taldean jokatzen nuenean, beheko mailetan 
kamiseta gorria soinean nuenean ere ikara-
garri zorionekoa nintzen. Bada, horrek bertze 
ezerk baino balio handiagoa zuen niretako.

Orain, futbola duela urte batzuk utzi izanak 
ematen dizun ikuspegiarekin, zein uste 
duzu dela ibilbide profesionala zehazteko 
irizpiderik garrantzizkoena? Jokalariaren 
ingurunea, bokazioa, ezaugarriak, aukerak ala 
baliabideak?
Lehen-lehenik, bokazioa aipatuko nuke, 
eta gero ingurunea. Arestian azaldu beza-
la, bokaziorik ezean, egunero ahalegintzera 
bulkatuko zaituen pasiorik eta oztopoak 
gainditzen lagunduko dizun amodio pro-
piorik gabe, zaila da aurrera egitea; zu baino 
jokalari okerragoek aurrea hartuko dizute. 
Bertzalde, futbolariaren ingurunea arras 
inportantea da: zure lekuan egoten irakatsi 
behar dizu, une gozoetan goretsi gabe eta 
une gaiztoetan goiari eutsiaraziz. Gaine-
rakoak ez dira hain garrantzitsuak, betiere 
lehenak betetzen badira. Izan ere, aukerak 
soilik iritsiko dira eta baliabideak berdindu, 
zure inguruneak bidea erakusten badizu.

 

Zer eman dizute futbolak, oro har, eta 
Osasunak, bereziki? 
Futbolak gauza aunitz eman dit. Aipatzen 
hasiko banintz, baten bat ahantzi egingo li-
tzaidake. Kontuan hartu behar dugu txikitatik 
eskolan, jolastokian, herriko plazan… senez 
egiten duguna nire bizimodua izan zela 38 
urte bete nituen arte. Horrenbertzez, futbolaz 
gozatu izan dut eta futbolerako bizi izan naiz.

Osasuna nire etxea, nire familia, izan da. 
Klubean, 9 urte nituelarik sartu nintzen, 
eta 38rekin joan bertatik. Niretako, hezi-
keta izan da, balioen gaineko prestakuntza, 
gozamena, sufrikarioa, hunkipena, zirrara, 
pasioa... Zalantzarik gabe, denbora gehiago 
eman dut entrenatzen, bidaiatzen, partidak 
jokatzen, hoteletan, kontzentrazioetan... 
nire etxean baino.

Futbolak, oro har, eta Osasunak, bereziki, nai-
zen honen parte handi bat eman didate. Esker 
onekoa naiz futbolarekin, eta betiko esker ona 
zor diot Osasunari, baita batera edo bertzera 
nire ibilbidean izan diren Klubeko guztiei ere.
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10.- Osasuna Fundazioa
Osasuna Fundazioa irabazi-asmorik 
gabeko erakundea da, 2001ean sortua, 
eta zeregin nagusia Klubeko Oinarri-fut-
bola kudeatzea du, baita herritarren 
artean gizarte- eta kultura-proiektuak 
garatzea ere. Zehazki, erakunde gorri-
txoak kirol-jardueraren balio positiboak 
zabaltzen eta bulkatzen ditu haur eta fa-
milien artean, pasioa, konpromisoa eta 
elkartasuna uztarturik.

Antolatzen dituen kirol-egitasmoen ar-
tean, ia hogeita hamar egoitzetako fut-
bol-eskolak, Aste Santuko, udako eta 
Gabonetako campusak, plaza-futbola, Es-
kolarteko Txapelketa... aipatu behar dira.

Gizarte-arloan, Fundazioa hainbat pro-
iektuz arduratzen da: ikastetxeetan (Ikas-
gela Gorritxoak), hirugarren adinekoekin 
(Oroitzapen Gorritxoak), Gizarte Erantzu-
kizun Korporatiboko kanpainak edota Ni-
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karaguako proiektua. Azkenekoari esker,  
herrialde horretako baliabide ekonomiko-
rik gabeko hirurehun haurrek futbol-esko-
lara joateko eta egunero plater osasunga-
rri bat jateko aukera dute.

Gainera, Osasunako Beteranoen elkar-
tearekin batera, bisita gidatuak egi-
ten ditu Sadarren, ospitaleetan, za-
har-egoitzetan eta gizarte-zentroetan.

Fundazioaren motor ekonomikoa 
erakundeen, enpresen eta norbanakoen 
ekarpenen bidez sortzen da;  norba-
nakoen artean, Osasunako Oinarri-fut-
boleko jokalariak daude. 

Fundazioak Sadar futbol-zelaian du egoi-
tza. Hobeki ezagutzeko, jo gure webgune-
ra: www.fundacionosasuna.com 

OSASUNA FUNDAZIOA, 
OINARRI-FUTBOLA 
KUDEATZEAZ GAIN, 
GIZARTE- ETA KULTURA-
-EKIMENEN ARDURADUNA DA.  
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11.- Ohorezko kideak


