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Nortzuk dira kirolari profesionalak, GMK,…?

Liga profesionaletako
kIrolariak

Liga profesionaletako kirolariak. (Futboleko lehenengo eta bigarren maila eta
Saskibaloiko ACB Liga).

Kirolari profesionalak

Kirolari profesionalen lan-harreman berezia arautzen duen ekainaren 26ko
1006/1985 Errege Dekretuko kontratu-jarraibideetan sartutako kirolariak.

Goi Mailako Kirolariak
(GMK)

Goi Mailako Kirolari buruzko uztailaren 20ko 203/2010 Dekretuak ezarritako
baldintzak betetzen dituzten kirolariak. (Euskadi)

Kirolari federatuak

Federazioaren lizentzia indarrean duten kirolariak.

Saltoki eta zerbitzu jakin batzuk jendearentzat irekitzeko, artxiboak irekitzeko eta kirol profesionala eta federatua egiteko baldintzak ezartzen
dituen maiatzaren 3ko SND/388/2020 Aginduan jasotako kategoriak.

Zer egiaztagiri behar dut?
Nork egiten du agiria?

Liga profesionaletako kirolariak:
Futboleko lehenengo eta bigarren maila
Saskibaloia ACB liga

Liga profesional batean parte hartzen duen talde bateko jokalari
izatea egiaztatzen duen kirol-lizentzia izango da egiaztagiria edo
baimena.

Kirolari profesionalak (RD 1006/1985):

Kirolari profesionalaren indarreko kontratua izango da
egiaztagiria.

*ParCkular batek agiri publikoa faltsutzea Zigor Kodean dago araututa, 392. arCkuluan, eta parCkularrak agiri publikoa, oﬁziala edo
merkataritzakoa faltsutzearen delitua jasotzen du.

Goi mailako kirolariak (GMK).
(Goi Mailako Kirolari buruzko
203/2010 Dekretua)

1. Egiaztatu GMK kategoria duzun eta horren indarraldia:
hPps://www.euskadi.eus/deporRstas-tecnicos-tecnicas-y-juecesjuezas-de-alto-nivel/web01-a2kirola/es/
2. Eusko Jaurlaritzak emandako ziurtagiria.

Federazio lizentzia duten
kirolariak.
(14 urteOk gorakoak):
*14 urteOk beherakoentzat,
adinei buruzko arau orokorrak
agintzen du.

2019-20 edo 2020 denboraldian indarrean dagoen federazio-lizentzia
hartuko da baliozko ziurtagiritzat edo baimentzat.

*ParCkular batek agiri publikoa faltsutzea Zigor Kodean dago araututa, 392. arCkuluan, eta parCkularrak agiri publikoa, oﬁziala edo
merkataritzakoa faltsutzearen delitua jasotzen du.

0 Fasea
Zer pribilegio ditut kirolari profesionala, goi mailako kirolaria edo
federazio-lizentzia duen kirolaria banaiz?
• Kirolari profesionalak, GMK.
• Banakako entrenamendua aire zabalean (instalazioetan ez)
• Ordutegi mugarik gabe
• Probintzia barruan
• Entrenatzaile batekin lan egiteko aukera
• Sarbide librea natura guneetara jarduera garatzeko
• Federazio-lizentzia duten kirolariak (14 urteOk gorakoak)
• Banakako entrenamendua bi ordu-tarteetan
• Udalerri barruan
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Zeintzuk dira Espainiako Liga Profesionalak?
• Futboleko lehen mailako liga

• Futboleko bigarren mailako liga

• Saskibaloiko lehen mailako liga

Instalazioak erabil daitezke?
SND/380/2020 Aginduaren 4.2 arRkuluak xedatu bezala:
“2. Ezin izango da kirol-instalazio itxietara sartu agindu honetan aurreikusitako jarduerak egiteko"
hPps://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/dof/spa/pdf
Deseskalatzearen 0 fasean, bi salbuespen bakarrik daude aire zabaleko instalazioen erabilerari
dagokionez. SND/388/2020 Agindua,
9.1 arRkulua
1. […] Hala ere, egiten den kirol-modalitatean animaliek parte hartzen badute, aire zabalean egin
ahal izango da, banaka, animaliak dauden lekuan, aurrez hitzordua eskatuta eta denbora-tarte
berean.
10.1. arRkulua. Liga profesionaletako kirolarien oinarrizko entrenamendua.
[…] Agindu honetan aurreikusitako ondorioetarako, oinarrizko entrenamendutzat hartuko da klubek
edo kirol-sozietate anonimoek dituzten entrenamendu-zentroetan egindako banakako
entrenamendua, kirol-modalitate bakoitzaren premia berezietara egokitutakoa.
hPps://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Iturriak eta eranskinak
SND/380/2020 Agindua, apirilaren 30ekoa, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdian aire zabalean jarduera
ﬁsiko ez-profesionala egiteko baldintzei buruzkoa..
hPps://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/dof/spa/pdf
SND/388/2020 Agindua, maiatzaren 3koa, saltoki eta zerbitzu jakin batzuk jendearentzat irekitzeko, artxiboak
irekitzeko eta kirol profesionala eta federatua egiteko baldintzak ezartzen dituena.
hPps://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
1006/1985 Errege Dekretua , ekainaren 26koa, kirolari profesionalen lan-harreman berezia arautzen duena.
hPps://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12313-consolidado.pdf
203/2010 Dekretua, uztailaren 20koa, goi mailako kirolari buruzkoa.
hPps://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/goimaila_araudiak/es_def/adjuntos/Decreto%20Alto
%20nivel.pdf

