Nerea Etxegibel Alberdi
edizioak

ELHUYAR

ATLETISMOKO
ESPEZIALITATEAK
ETA HAIEN
IKASPROZESUA

ATLETISMOKO
ESPEZIALITATEAK
ETA HAIEN
IKASPROZESUA
Ikaslearentzako ikasmateriala
Lanbide Heziketa

edizioak

ELHUYAR

Nerea Etxegibel Alberdi

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntzaz argitaratu da

Debekatuta dago liburu hau osorik edo honen zati bat erreproduzitzea, sistema informatiko batean biltegiratzea eta edonola edo edozein euskarritan –elektronikoa,
mekanikoa, fotokopia edo bestelakoa– transmititzea, Elhuyar Fundazioaren aldez aurretiko idatzizko baimenik gabe.

© Egilea: Nerea Etxegibel Alberdi
© Edizio honena: Elhuyar Fundazioa. Zelai Haundi, 3. Osinalde industrialdea
20170 Usurbil (Gip.) (2010)
elhuyar@elhuyar.com - www.elhuyar.org
Koordinazioa eta maketa: Elhuyar Edizioak
Zuzenketak: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azalaren diseinua: Olatz Goenaga

AURKIBIDEA

Hitzaurrea................................................................................................................... v
Sarrera.......................................................................................................................... vii
1 Pistako atletismoa.............................................................................................. 1
1 Orokortasunak.............................................................................................................

3

1.1 Lasterketaren teknika................................................................................................ 5
1.2 Lasterketaren mekanika............................................................................................ 7
1.3 Lasterketaren parametroak....................................................................................... 13
2 Lasterketa-espezialitateak...................................................................................... 14
2.1	Abiadura-lasterketak..................................................................................................
2.2	Iraupen erdiko lasterketak.........................................................................................
2.3	Iraupeneko lasterketak..............................................................................................
2.4	Iraupen luzeko lasterketak........................................................................................
2.5	Errelebo-lasterketak...................................................................................................
2.6 Hesi-lasterketak..........................................................................................................

14
27
27
28
28
32

3	Ibilketa.............................................................................................................................. 44
4 Jauzi-espezialitateak.................................................................................................. 54
4.1	Sarrera.........................................................................................................................
4.2	Altuera-jauzia.............................................................................................................
4.3 Luzera-jauzia...............................................................................................................
4.4 Jauzi hirukoitza..........................................................................................................
4.5	Pertika-jauzia..............................................................................................................

54
55
67
85
87

iii

5 Jaurtiketak..................................................................................................................... 100
5.1	Sarrera......................................................................................................................... 100
5.2	Pisu-jaurtiketa............................................................................................................ 102
5.3 Xabalina-jaurtiketa..................................................................................................... 112
5.4 Disko-jaurtiketa.......................................................................................................... 123
5.5 Mailu-jaurtiketa.......................................................................................................... 133

2 Atletismoaren didaktika.................................................................................. 147
1 Metodologiaren oinarria........................................................................................ 149
1.1 Hasteko modua eta adin egokia............................................................................... 149
2	Ikasprozesuaren lehen maila: oinarrizko jardueren multzoa............... 157
3	Ikasprozesuaren bigarren maila: teknika ikasten hasi............................... 159
3.1 Lasterketaren didaktika............................................................................................. 159
3.2	Irteeraren didaktika.................................................................................................... 161
3.3	Errelebo-lasterketen didaktika.................................................................................. 163
3.4 Hesi-lasterketen didaktika......................................................................................... 164
3.5	Ibilketaren didaktika.................................................................................................. 167
3.6 Jauzien metodologia................................................................................................. 172
3.7	Altuera-jauziaren didaktika....................................................................................... 173
3.8 Luzera-jauziaren didaktika........................................................................................ 185
3.9 Jauzi hirukoitzaren didaktika.................................................................................... 192
3.10	Pertika-jauziaren didaktika........................................................................................ 195
3.11 Jaurtiketen metodologia........................................................................................... 201
3.12 Jaurtitzailearen formazioa......................................................................................... 202
3.13	Pisu-jaurtiketaren didaktika...................................................................................... 206
3.14 Xabalina-jaurtiketaren didaktika.............................................................................. 209
3.15 Disko-jaurtiketaren didaktika.................................................................................... 215
3.16 Mailu-jaurtiketaren didaktika.................................................................................... 218
4	Ikasprozesuaren ebaluazioa.................................................................................. 223

Bibliografia................................................................................................................. 235

iv

Hitzaurrea
Material hau oso helburu zehatza lortzeko egin da: Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapenerako Goi Mailako Zikloko
ikasleek atletismoarekin lehen kontaktua izatea, eta moduluaren gutxieneko helburuak lortzeko bidean jartzea.
Materiala oinarrizkoa da, ikasleak ulertzeko eta erabiltzeko modukoa uste dugu. Jakinda arloa landu behar
dugula nahitaez, material hau abiapuntutzat har genezake. Hala ere abiapuntua egokia izan arren, ez dugu
pentsatzen bide bakar eta dogmatikoa erakutsi behar duenik. Beraz, ez da dokumentu itxia eta bertan garatzen
diren gaiak eta edukiak ez dira erabili behar beti funtzionatzen duten irizpide moduan. Zuen eskuetara heltzean,
erabili dokumentua eta, hala baderitzozue, behar den guztia aldatu, egokitu, zuzendu eta osatu, dokumentuaren
aberastasunaren mesedetan.
Helburuak argi izanda, materiala sortzea beste kontu bat izan da. Atletismoaren izaera dela eta, espezialitate
guztiak azaltzea, edo aipatzea, behintzat, ez da egun bateko lana izan, eta agian prozesu horretan garrantzitsuak
deritzozuen esan beharrekoak alde batera geratu dira. Izan ere, materiala bera bakarrik ez da nahikoa “Banakako
Kirolen Modulua: Atletismoa” garatzeko. Irakaslearen jakinduria, irizpideak, esperientzia eta ezaguera teknikoak
behar-beharrezkoak dira arloa bere osotasunean garatzeko.
Lana egin bitartean sortu diren zalantzak direla eta, dokumentuaren gainean zenbait gauza argitu nahi
genuke:
Materiala ezaugarri jakin batzuk dituzten ikasleentzat da. Ikasleok Goi Mailako Zikloa egiten ari dira, kirola
umeei eta nerabezaro aurreko gazteei irakatsi eta kirolean lehenbiziko urratsak ematen laguntzeko formatzen ari
dira, ez dute zertan maisu-maistra edo kirol-entrenatzaile izan. Gure ikasleak gai izan beharko dute haurrei bidezko
kirol-hastapenak egiteko, eta zeregin horretan “profesional” onak izan beharko dute. Horregatik, materialak
erabilgarria izan behar du haientzat, eta ahal den eta akats gutxien egiteko lagungarri.
Ikasprozesuak direla eta, behin eta berriro azaltzen da dokumentuan zehar hemen proposatzen diren ikasteko
bideak ez direla ez bakarrak, ez onenak, ezta itsu-itsuan erabili beharrekoak. Bideak baino ez dira, eta irakaslearen
sen ona, irizpideak eta ezaguera teknikoak (bai atletismokoak, baita metodologiaren ingurukoak ere) nahikoak
dira prozesuok bidezko moduan antolatu eta burutzeko.
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Pistako atletismoaz aritu gara bakarrik. Bestelako ia gehienak aipatu ditugun arren, garatu beharrekoaren
muinari heldu diogu, atletismoa dispertsio-bide izan baitaiteke. Bidean geratu dira, adibidez, historiaren gaineko
eta materialen eta tekniken eboluzioaren gaineko gaiak. Atletismoaren metodologiaren eta hasteko moduen
gaineko beste asko esan gabe geratu da, baina mugatu behar izan da gaia. Beraz, gai batzuk mugatu eta moztu
egin ditugu, lana bukaezin ez bihurtzeko.
Atletismoaren izaera eta terminologia dela eta, espezialitateak, modalitateak, jarduerak… dira erabili ditugun
kontzeptu batzuk. Adituak ez dira oraindik ados jarri ez nola, ez zertarako erabili behar diren hitzok, ez eta zer
adierazteko erabili behar diren ere. Beraz, dena adostuta dagoenean, “espezialitateak” jartzen duen tokian
“modalitateak” edo bestelako hitzen bat erabili beharko da.
Azkenik Paco Gili eta Arturo Oliverri eskerrak eman nahi dizkiet, materialean agertzen diren irudi eta koadro
gehienak erabiltzeko baimena eman zidatelako. Eurek egindakoak dira, eta entrenatzaile-eskolako material
didaktikotik hartuta daude.
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Sarrera
Gizakiaren eta atletismoaren historiak banaezinak dira, izan ere, atletismoak biltzen dituen jarduera guztiak
gizakiaren iraupenari lotuta daude. Antzinako gizakien lasterketak, jauziak eta jaurtiketak ziren hasiera batean
atletismoa; jarduera horiek —ehiza, xabalina eta bestelako jaurtiketak, borrokak eta etsaiei aurre egitea, ingurura
egokitzea eta hura zorrotz ezagutzea— bizirik irautea ahalbidetzen zieten. Antzinatetik, kultura guztietan,
jaurtiketak, jauzi edo lasterketan egitea ohiko ekintzak baziren ere, orduko jokoetan eta ospakizunetan ere ekintza
horiek egiten ziren; horren berri ugari heldu zaigu, marrazki, testu zein irudien bidez.
Atletismoa, gaur egun ezagutzen den atletismoa, 1837an egin zen aurrenekoz, Eton College ikastetxean:
ikaskideen arteko lasterketa-lehiaketa izan zen lehen jarduera hori. Lehiaketa bati buruzko lehen kronika 1838koa
da, New Jersey-ko aldizkari batek argitaratua. Gero, 1898an, Aro Modernoko Olinpiar Jokoen muina osatu zen,
eta, harrezkero, atletismoa etengabe garatuz joan da gaur egunera arte.
Talde berean elkartzen diren zenbait kirol jarduera-modalitateren multzoa da atletismoa: lasterketak, jauziak,
jaurtiketak, ibilketa eta proba konbinatuak.
Jarduera bakoitzak hainbat proba ditu, eta, horiez gain, badaude herri-espezialitateak, proba ez-ofizialak…
Denen artean kirol-modalitate bakarra osatzen badute ere, historia, teknika, entrenamendu-modu eta
ezaugarri ezberdinak dituzte, eta, beraz, banan-banan landu behar dira. Gainera, azken urteotan asko zabaldu
dira lasterketan aritzeko aukerak eta ohiko programez aparte beste batzuk ere badaude.
Beraz, asko dira atletismoa praktikatzeko moduak. Hona sailkapen bat:
–– pista estaliko programa ofiziala
–– krosa
–– errepideko eta pistako proba ez-ofizialak (batez ere lasterketak eta ibilketa-probak: mila, maratoi erdia,
10.000 m-ko ibilketa…)
–– herri-lehiaketak (lasterketak gehienbat)
–– kaleko probak (lehiaketak antolatzen dira kaleetan: pertika-jauzia, gorako jauzia…)
–– errepideko lasterketak: distantzia askotarikoak: 3.000 m eta 20 km bitartean.
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–– mendi-lasterketak
–– tokian tokiko modalitateen praktika
Horiek guztiak helduen kategoriari dagozkio. Gazteagoentzat, egokitu egiten dira probak —atletismo ofizialean,
behintzat— bai distantzietan, bai jaurtiketa-tresnen pisuan eta baita programan bertan ere.
Nazioartean, Nazioarteko Federazioa da atletismoa kudeatu eta zaintzen duen organoa; IAAF (Atletismoko
Federazioen Nazioarteko Elkartea) 1932ko uztailaren 12an sortu zen, 15 herrialdek osatua. Gaur egun, 210
herrialdek baino gehiagok osatzen dute IAAF erakundea.
Aire libreko programa ofiziala da zabalduena, txapelketetan eta olinpiar jokoetan egiten dena: apirila eta
iraila bitartean egiten da, bost multzo handik osatzen dute, eta aire libreko pistan gauzatzen da (maratoia eta
ibilketa-probak estadiotik kanpo garatzen dira, nahiz eta hasi eta amaitu estadioan bertan egin). Hala ere,
atletismo-lehiaketak antolatzeko ez dago zertan programa ofizial osoa egin.
Programa ofizial osoa kirol-kluben arteko lehiaketetan gauzatzen da bakarrik, zenbait txapelketatan, herrialde
jakinetako selekzioen artekoetan…

Aire librea
Lasterketak

Abiadura-probak, 400 m edo distantzia laburragoak:
"" lasterketa lauak: 100 m, 200 m, 400 m
"" hesi-lasterketak: 100 m hesiak (emakumezkoak), 110 m hesiak (gizonezkoak)
eta 400 m hesiak
"" errelebo-lasterketak: 4 u 100 erreleboak eta 4 u 400 erreleboak
Iraupen-erdiko lasterketak:
"" lauak: 800 eta 1.500 m
"" oztopo-lasterketak: 3.000 m
Iraupeneko lasterketak:
"" pistan: 5.000 eta 10.000 m lauak
"" Iraupen luzeko probak:
"" maratoia (42,195 m)

Jauziak

–– luzera-jauzia
–– jauzi hirukoitza
–– gorako jauzia
–– pertika-jauzia

Jaurtiketak

–– pisu-jaurtiketa
–– disko-jaurtiketa
–– xabalina-jaurtiketa
–– mailu-jaurtiketa

Ibilketa

–– 20 km
–– 50 km (gizonezkoak)
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Proba
konbinatuak

–– Dekatloia (gizonezkoak):
10 probaz osaturiko espezialitatea, 2 egunetan egiten da:
"" Lehenengo egunean: 100 m, luzera-jauzia, pisu-jaurtiketa, gorako jauzia eta
400 m.
"" Bigarren egunean: 110 m hesiak, disko-jaurtiketa, pertika-jauzia,
xabalina-jaurtiketa eta 1.500 m.
–– Heptatloia (emakumezkoak):
"" Lehenengo egunean: 100 m hesiak, gorako jauzia, pisu-jaurtiketa eta 200 m.
"" Bigarren egunean: xabalina-jaurtiketa, luzera-jauzia eta 800 m.

Atletismoko egituraren antolaketa
Atletismoa kirol zabala da, eta adierazteko era asko ditu. Izan ere, lasterketa egitea eta gizakiaren oinarrizko
trebeziak (jauzi, jaurti) tartean izanik, atletismoan aritzeko hainbat modu daude. Gaur eguneko jarduera fisikoa
antolatzeko modu berriak ere islatzen ditu atletismo izeneko kirol honek. Ondoren, atletismora hurbilketa txiki
bat egingo dugu, batez ere lasterketen ingurukora. Helburua aire libreko atletismoaren eta espezialitateen azalpen
xume bat egitea da, eta, horregatik, ezin izan da garatu atletismoaren esparru zabalean dauden hainbat
kirol-jarduera.

Pista estalia
Urtarrila eta martxoa bitartean, pistako probak toki estalietan gauzatzen dira: sabaiz estalita daude (neguko
eguralditik babesteko), 200 m izan ohi dituzte pistek, eta peraltedun bihurgune bi —era daitezkeen indar
zentrifugoak ekiditeko—. Pistotan egiten diren abiadura-lasterketak eta hesi-lasterketak 50 m edo 60 m-koak
izaten dira, eta eraztunaren bueltan egiten dira; hau da, iraupeneko lasterketako distantziak egokitu egiten dira.
Jaurtiketei dagokienez, pista estalian jaurtiketa bakarra egiten da, pisu-jaurtiketa, hain zuzen ere.

Krosa
Azaroa eta apirila bitartean, landan zeharreko lasterketak egiten dira. Gizonek 8-13 km egiten dituzte, eta
emakumeek 2-8 km. Krosa da landan zehar markatutako bideetan laster egiteko modua: oztopo eta gorabeherak
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ere izan ditzake, eta, Joko Olinpikoa izan ez arren, urte-sasoi jakinetan arrakasta handia izaten du; izan ere, urtero
jokatzen da Munduko Kros Txapelketa. Euskal Herrian kros-zaletasun handia dago aspalditik: Lasarte, Zornotza,
Elgoibar, Amurrio, Usansolo… Bertan batu ohi dira era guztietako ikusle eta zaleak eta maila guztietako
lehiakideak.

Errepideko lasterketak
60ko hamarkadan hasi baziren ere, 80ko hamarkadan ugaritu ziren kutsu higienistaz jantzitako lasterketak,
Ameriketako Estatu Batuetan: erritmo lasaiko lasterketak aholkatzen zituzten mediku eta kardiologoek, batez ere
kardiopatiei aurre egiteko. Harrezkero, zabaldu egin dira errepideko lasterketak munduan barrena, eta sekulako
arrakasta izan dute zenbait interesek bultzatuta: kirol-materiala fabrikatzen dutenak, bidaia-agentziak eta
botika-enpresak…
Lasterketa gehienak federatutako atletismotik kanpo daude; are gehiago: edozein hirik antola dezake lasterketa
bat, New York izan zein herri txikia izan.
Errepideko lasterketak izugarrizko eragina izan du gizarteko arlo askotan: kirol-klub berriak sortu dira, eta
baita berariazko aldizkari eta webguneak ere. Horietan herri-lasterkariek entrenatzeko moduak, planak eta
sistemak aurkitzen dituzte; nor bere entrenatzaile-lana egiteko prest sentitzen da. Hala ere, horrelako
entrenamendu erak ez datoz bat atletismo federatuaren errendimendu kontzeptuarekin. Gehienetan errepideko
lasterkariak atleta federatuak baino zaharragoak izaten dira, erosteko ahalmen hobea dute, eta diru asko
inbertitzen dute kalitatezko kirol-materialean.

Atletismo-pista
Atletismoa estadioan egiten da gehienetan. Pistak eta dorreak osatzen dute estadioa; maratoi-atea ere izan
behar du.
Pista gehienek ez dituzte betetzen estadio izateko behar diren ezaugarriak; baina, hala ere, guztiz baliagarriak
dira lehiaketak bertan egiteko.
Pista bi bihurgune simetrikoz eta bi zuzen paraleloz osatua dago. Zuzen printzipalari helmugakoa esaten zaio;
kontrakoa edo kontra-helmugakoa besteari. Helmuga-marraren parean, pistaren kanpoaldean, dorrea egon ohi
da, helmugako argazkia edo foto-finisha zein bideo-finisha egiteko kamera ipintzeko.
Pistak 1,22-1,25 m-ko 8 kale izaten ditu; barru-barrualdekoak 400 m luze izan behar du, bertan lehiaketa
ofizialak egin ahal izateko. Horregatik esaten da pista ofizialak 400 m-koak direla. Jakina, kanpoko kaleak luzeagoak
dira, eta pistako kale jakin batetik egin behar bada proba, irteera-puntuak konpentsatuta egoten dira. Egungo
pistek material sintetikoa dute zoruan, nahiz ez den beti horrela izan.
Elementu bakoitzak, zuzen zein bihurgune, 100 m-ko luzera ohi du. Hala ere, zuzen printzipalak markatua izan
behar du 110 m-ko luzera bat, eta bi bihurguneetako batean 3.000 m oztopoak korritzeko “erreka” delakoa
(barruko aldean, gehienetan) egoten da.
Zuzen printzipalaren paralelo, gehienetan pistaren barrualdean, pertika, luzera eta jauzi hirukoitzaren
korridoreak daude. Pista alboetako zirkulu erdietan, gorako jauziaren, pertikaren, pisu- eta xabalina-jaurtiketaren
lehia-espazioak kokatzen dira.
Diskoa eta mailua porlanez egindako biribiletatik eta babes-kaiola barrutik jaurtitzen dira. Kaiola U formako
hesi metaliko bat da. Gutxienez 5 m-ko garaiera duten zazpi plaka edo panel saretuz osatua, mailu- edo

x Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

disko-zirkulua bildu edo inguratzen du; ikusleen eta lehiaketa antolatzen ari diren langileen segurtasuna
bermatzeko erabili beharrekoa.
Aire zabaleko pista batean lehiaketak egin ahal izateko, homologatuta egon behar du pistak. Zenbait
homologazio-maila daude, eta, mailaren arabera, lehiaketa-kategoria bat edo beste antolatzeko baimena
lortuko da.
Adibidez, homologatutako C RFEA PCI motako pistetan ezin izango da Europako txapelketarik egin, baina
eskualdeko lehiaketak bai.
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Pistako atletismoa

 Orokortasunak
 Lasterketa-espezialitateak
 Ibilketa
 Jauzi-espezialitateak
 Jaurtiketak

1

1 OrokortasunAK
Atletismoko lasterketa- eta ibilketa-programa
Horiek dira, oro har, atletismoak dituen lasterketak, bai programa ofizialean, bai ez-ofizialean. Kategoria guztietan
egin beharreko distantziak ere zehaztuta daude.
Hala ere, eskola-kirolari dagokion dekretuaren bidez, foru aldundiek beren programa antola dezakete,
horretarako eskumena daukate eta. Tokian tokiko dekretua kontsultatu beharko da zer-nolako probei eta
antolaketari jarraitu behar zaien jakiteko.
Gizonezkoak

IBILKETA

ERRELEBOAK

HESIAK

LAUAK

SENIOR
PROMES
JUNIOR

GAZTEAK
17-18 urte

KADETE
14-15 urte

GAZTETXOAK
12-13 urte

UMEAK
10-11 urte

UMETXOAK
9 urte

100
200
400
800
1.500
5.000
10.000
MARATOI ERDIA
MARATOIA

100
200
400
800
1.500
3.000
5.000

100
300
600
1.000
3.000

80
150
500
1.000
3.000

60
500
1.000
2.000

50
500
1.000
2.000

110 (1,067)
400 (0,914)
3.000 oztop.

110 (1,00)
330 (0,84)
2.000 oztop.

110 (0,91)
300 (0,84)
1.500 oztop.
(0,76)

80 (0,84)
220 (0,762)
1.000 oztop.
(0,76)

4 u 100
4 u 400

4 u 100
4 u 400

4 u 100
4 u 300

4 u 80

4 u 60

4 u 50

20 km
50 km

5 km
10 km

5 km
10 km

3 km
5 km

2 km
3 km

2 km
3 km

Junior:

10 Km
20 km
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Emakumezkoak
KADETE
14-15 urte

GAZTETXOAK
12-13 urte

UMEAK
10-11 urte

UMETXOAK
9 urte

LAUAK

100
200
400
800
1.500
3.000
10.000
MARATOI ERDIA
MARATOIA

100
200
400
800
1.500
3.000
5.000

100
300
600
1.000
3.000

80
150
500
1.000
3.000

60
500
1.000
2.000

50
500
1.000
2.000

100 (0,84)
400 (0,762)
3000 oztop. (0,76)
Junior:
2.000 oztop.

100 (0,762)
330 (0,762)

100 (0,762)
300 (0,762)

80 (0,762)
200 (0,762)

4 u 100
4 u 400

4 u 100
4 u 400

4 u 100
4 u 300

4 u 80

4 u 60

4 u 50

10 km
20 Km

5 km
10 km

5 km
10 km

3 km
5 km

2 km
3 km

1 km
2 km

IBILKETA

ERRELEBOAK

GAZTEAK
17-18 urte

HESIAK

SENIOR
PROMES
JUNIOR

Junior:
Baita 5 km

Lasterketa horiek guztiak, lauak izan zein hesi-lasterketak izan, distantziak eskatzen duen intentsitatearen
arabera sailkatzen dira. Irizpide hori kontuan izanik, 100 eta 200 m-ko lasterketei abiadura-lasterketak esaten
zaie, eta 400 m-koei, luzaroko abiadura-lasterketak; iraupen-erdikoak dira 800, 1.500 eta 3.000 m-koak;
iraupenekoak, 10.000 m-rainokoak, eta iraupen luzekoa, maratoia (42,192 km). Errepideko lasterketak, krosak eta
pista estaliko probak ere programatzen dira. Sailkapen horiek helduei dagozkie eta, esan bezala, esfortzuan
nagusitzen eta konbinatzen diren bide metabolikoen araberakoak dira.
Abiadura zera da: atleta batek urrats azkarrak egiteko duen gaitasuna. Esfortzuaren bizitasuna dela eta, eta
mailaren arabera, atletak ezin izango du luzaroan jarduera horretan iraun. Umetxoek abiadurari ezin diote eutsi
30-40 m baino askoz luzaroagoan, hau da, 6 bat segundoan. Adina eta garapen-maila dela eta, intentsitate
gogorreko esfortzuak ez dira batere komenigarriak. Beraz, proben distantziez eta esfortzuez hitz egitean, kontuan
hartu behar da esfortzuak ezin direla berdin antolatu haurrek egiteko eta helduek egiteko; adibidez, nagusi batek
500 m 1’05”an egiten badu, esfortzu anaerobiko laktikoa dela esan dezakegu. Gaztetxo batek 1’30” behar badu,
esfortzua ez da hain astuna izango.
Haurrentzat abiadura- eta iraupen-probak antolatzeko, ezinbestekoa da esfortzuak zenbat iraungo duen
kontuan hartzea; iraupen erdiko probak, ordea, era dosifikatuan egingo dira. Abiadurari eutsita 6-10 segundo
irauten duten probak esfortzu maximoak dira, alegia, 40 m-an hasi eta gaztetxoek euren programan duten
80 m-raino.
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Erresistentziari dagokionez, 4-5 minututik gora irauten duten proben intentsitatea ertaina edo baxua da, hau
da, pistan edo krosean egiten diren 1.000, 2.000 eta 3.000 m-koak.
Dena den, atleta zenbat eta gazteagoa izan, entrenatzaileak, entrenatu baino gehiago, hezi egingo du haurra.
Hobe da trebeziak lantzea, egokitzapen fisikoa baino; hobe umea motibatzea, entrenatzea baino; hobe ondo
pasatzea, leher egitea baino; hobe lasterketa ondo eta bizkor egiten irakastea, etengabeko eta edozelako
lasterraldiak agintzea baino. Izan ere, erresistentzia lantzeko eta garatzeko bizitza osoa daukate aurrean, trebeak
eta bizkorrak izateko, ez horrenbeste.
Lasterketa da kiroletan eta jokoetan gehien errepikatzen den jarduera. Atletismoan ere nagusi da modalitate
gehienetan; lasterketa guztietan, jauzien lehenengo fasean eta xabalina-jaurtiketan ere, lasterketan egin behar
da. Lasterketa oinarrizkoa da edozein kirol-entrenamendu zein berotze-ariketatan.

1.1	LASTERKETAren TEKNIkA
Eta zer da lasterketan egitea?
Ibiltzeko jardueraz, esango genuke lurrarekin kontaktuan dagoen etengabeko oin-segida bat dela; lasterketa,
berriz, jauzi-segida bat dela esan daiteke, bermatze-fasez —bakoitzean hanka batek— eta aireko fasez, osatua
dagoen mugimendu ziklikoa.
Mugimendu zikliko horretan, hankako muskuluen lanaren ondorioz, bulkada-indarra eratzen da, eta gorputza
desplazatu egiten da. Baina kanpoko indarrak direla eta (grabitatea, marruskadura, airea…), bultzada galdu egiten
da eta lasterketan jarraitu nahi izanez gero, beste ziklo bati ekin beharko diogu, lurra ukituz berriro ere.
Beraz, lasterketa gizakia leku-aldatzeko jarduera naturala da. Baina lasterketa librea eta berezkoa ez da beti
kirol-errendimendurako eraginkorrena.
Batzuek, umeek batez ere, lasterketan ondo egiteko ahalmena dute. Beste batzuek, aldiz, ez dute gauzatzen
lasterketaren mekanika onik. Lasterketa eraldatzeko prozesuan, lasterketa naturala aldatuz doa entrenamenduaren
eraginez, eta lasterketaren akatsak zuzendu eta teknifikatu egin behar dira, lasterketa eraginkorra eta ekonomikoa
lortzeko asmoz.
Gure helburua teknikoki lasterketan ondo egitea da; ez estiloa hobetzea, errendimendua eta eraginkortasuna
handitzea baizik. Horregatik atletak, umeak, lasterketa-teknika landu behar du eguneroko lanean eta kirol-bizitza
osoan.

Lasterketaren gaineko teoria orokorra
Lasterketa gizakiaren ahalmen naturala da; lekuz aldatzeko, hankek, txandakatuz, lurraren kontra egiten dute
indarra, eta aireko eta lurreko uneak osatzen dituzte, mugimendu ziklikoa eginez. Lasterketaren ziklo bat osatzen
da oin bakoitzak lurra behin ukituta bakoitzaren kontaktua eta bulkada egiten direnean.
Bulkadan lortutako indarrez baliaturik, atletak gai izan behar du gorputza aireko fasean edo hegaldian jartzeko.
Lasterketa bitartean, eta aldi berean, bi hankek lan antagonikoa eta koordinatua egiten dute. Koordinazio hori
besoek ere izan behar dute, gorputzaren orekari eutsi eta, ondorioz, desplazamenduaren energia-gastua ahalik
eta txikien izateko. Esan daiteke lasterketa dela jarraian eta etengabe aurrera ematen diren jauzien segida,
hegaldian ahalik eta denbora gutxien egiteko asmoarekin, hegaldi bitartean abiadura horizontala jaitsi egiten
baita.
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Lasterketaren faseak

Berme-fasearen kontaktuan ere abiadura galdu egiten da, batez ere oinak ez badu tentsio nahikoa edo bidezko
trakzio-ekintza egiten.
Ekintza erraza ematen du, berezkoa delako eta ez direlako azaldu jardun horren barnean dauden kontzeptuak.
Baina lasterketa teknifikatuaren barneratze-prozesuak eta ikasketak zailtasun handiak ditu, mugimendu
konplexuen multzo kateatua baita. Lasterketarik hoberena, mekanikari dagokionez, ikasprozesu luze, zorrotz eta
berariazkoaren bidez lortzen da; abiadura-lasterketak dira horren adibide.
Abiadura-lasterkarien mugimenduak ez dira batere naturalak, oin-bermeak eta hanken mugimenduak batez
ere; izan ere, mugimenduok teknifikatuta daude, markak hobetzeko asmoz.
Hain zuzen, lasterketa naturaletik abiatuta eredu mekaniko hoberena lortzeko prozesuari teknifikazioa esaten
zaio. Haurrak izan arren, lasterketaren ikasprozesua has daiteke, betiere haien ezaugarriak kontuan izanda.
Lasterketa-mekanikaren gaiari heldu aurretik, lehenengo, ibiltzearen eta lasterketan egitearen arteko
diferentziak azalduko ditugu.
Honako arrazoi hauek direla eta, ariketa-modu guztiak ezberdinak dira:
–– egitura anatomikoagatik
–– proportzio fisikoengatik
–– indarrerako eta malgutasunerako gaitasun-maila ezberdinak izateagatik
Aipatutako faktoreek elkarri eragin diezaiokete, eta atleta bakoitzak erabiltzen dituen moduak eta lasterketaren
ekintzak eta faseak antolatzeko eta gauzatzeko daukan interpretazio indibiduala dira faktorerik
esanguratsuenak.
Atletaren gorputza airean proiektatzeko, indarra eratu behar da, atleta grabitate-indarra eta marruskadura
(lurra, airea…) gainditzeko eta inertzia apurtzeko gai izan dadin. Izan ere, gogora dezagun Newton une batez:
–– Gorputz batek dagoen egoeran jarraituko du —geldi zein mugimenduan—, baldin kanpo-indarren batek
kontrakora bultzatzen ez badu. Horri inertzia deritzo.
I=m·ā
ā bakanduz gero, erraz ikusiko dugu subjektu batek geldi egotetik mugimenduko egoerara pasatzeko duen
ahalmena bere indarraren eta pisuaren araberakoa dela. Ondo bereizi behar dira, gihar-masa —inertzia apurtzeko
behar den indarra eratzeko gai den egitura— eta gantz-masa —indarrik eragin ez, baina mugitu egin beharreko
pisua, eta beraz, kalterako dena—.
Akzio-erreakzio printzipioak gogorarazten digu gorputz baten kontra indarra eginez gero —lurraren kontra,
adibidez—, gorputz horrek beste horrenbeste indar eginez erantzungo duela, baina kontrako noranzkoan. Lurrean
indar handia eginez gero, lurrak ere indar handiz erantzungo digu.
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Gorputzaren gainean eragina duten indarrek eta gorputzak berak eratzen dituen akzioen emaitzek atletaren
gorputzaren grabitate-zentroan dute eragina. Grabitate-zentroa aldakan, zilborraren inguruan kokatzen dugu.
Izan ere, lasterketan eragina duten hainbat indarren emaitza grabitate-zentroan aplikatuko dugu, atletaren
gorputza sistema bakarra balitz bezala. Horrela, bai gorputza mugitzeko eratuko diren indarrek, bai inertziak eta
baita ere gorputzaren posizioak (enborraren inklinazioa, besoen akzioa eta hanken tandema), grabitate-zentroan
eta haren eraginkortasunean islatuko dira. Adibidez, lasterketa egin bitartean bulkada-hankak oso ekintza
bertikala egiten badu, ondorio batzuk izango ditu lasterka doan sisteman. Esango dugu, orduan, grabitate-zentroan
ondorio kaltegarriak izan direla, hain zuzen ere.

Grabitate-zentroaren ibilbidea lasterketa-urratsean.

1.2	LASTERKETAREN MEKANIKA
Modu ekonomiko eta eraginkorrean desplazatzea da lasterraren helburua.
Lasterketaren faseen garrantzia ez da berdina distantzia guztietan, baina lasterketa-mota guztiek, esprintetik
maratoiraino, zenbait printzipio mekaniko dituzte komunean. Beraz, denetan egiten dira lasterketaren faseak,
hegaldia eta berme-fasea.
Lasterketan, urratsa esaten zaio oinetako batek lurrarekiko kontaktua galdu eta beste oinak lurra berriro ukitu
eta uzteko zorian egon arte egiten den tarteari.
Urratsa bi fasetan egiten da: lurreko fasea (bermea) eta aireko fasea (hegaldia). Lurreko tarteak hiru fase ditu:
berme-fasea, indargabetzea eta bulkada.
Dinamikaren oinarrizko legearen arabera, indarren aplikazioak azelerazioa eratu, eta ibilbidea alda dezake;
gure akzioei erreakzioak itzuli. Labur esanda, guk lurraren kontra indarra eta bultza-akzioa egiten badugu,
erreakzioa jasoko dugu kontrako noranzkoan, eta aukera izango dugu aurrera egiteko, azeleratzeko, jauzi-egiteko
edo norabidez aldatzeko. Hortik dator lasterketa-teknikaren oinarrizko printzipioa; bulkada da ekintzarik
garrantzitsuena.
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Lasterketa faseak. Alberto Juantorena

Azter ditzagun lasterketa-urratsak, lasterketan ahalik eta ondoen aritu ahal izateko: bizkor eta ekonomiko,
eraginkortasunez.
Hiru indar positibok eratzen dute lasterketa:
–– bulkadak
–– hanka librearen gorako ekintza koordinatuak
–– eskuratutako inertziak
Urratsaren azterketa egiteko, bi fase bereizten dira: berme-fasea eta hegaldia
Oinetako batek lurra ukitzen duen bitartean, lasterketa lauetan zein hesi-lasterketetan, oinkadaren unerik
aktiboenean eta esanguratsuenean egoten da atleta, bermearen bitartez, nahi den abiadura eta aurrera-egitearen
noranzkoa lortzen baita.

Berme-fasea edo lurreko fasea:
Berme-faseak bi azpifase ditu: kontaktua lehenengo eta bulkada jarraian.
Kontaktua: oinak lurra ukitu, eta grabitate-zentroak haren gainetik pasatzeko behar duen denbora-tartea da
berme-fasea. Kontaktua lurrean egiten da, grabitate-zentroaren proiekzio bertikalaren aurretik, eta oso bizia izan
behar du. Horrela, erreakzioa eratuko da grabitate-zentroa aurrera eramateko eta indargabetze-unea ahalik eta
laburren izateko.
Bermea atzaparkada biziz egin behar da grabitate-zentroa bermearen gainera ahalik eta arinen eramateko,
hau da, indargabetze-tartea ahalik eta laburren izateko. Oinak lurraren kontra egiten duen talkaren eragina
hankaren ahalmen elastikoak barneratzen du, eta bulkada bitartean indar positibo eta bultzatzaile bihurtuko du.

8 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Izan ere, bermeak aktiboa izan behar du, lurra atzerantz botatzeko
grinaz.
Berme-oina grabitate-zentroaren proiekzioa baino zertxobait
aurrerago jartzen da, metatartsoaren kanpoaldetik hasita, behatzak
apur bat gorantz eta kanporantz begira daudela. Apurka-apurka, oin
osoa jartzen da lurrean: oinaren zeharkako arkua lehenengo, ia oinazpi
osoa —oinaren luzetarako arkua— ondoren, orpoa ere lurrera
hurbiltzen da. Azkenik, oina aireratzen da, guztiz luzatuta eta indarrez,
metatartsoaren barrualdetik eta erpurutik irtenda. Horrela trakzio
bizia egin eta gorputza aurrerantz eta gorantz bultzatzen da.
Bitartean, hanka librea aurrera doa guztiz batuta. Oina ere batuta
dago, ipurmasailetik gertu, lasterketa “biribila” egiteko asmoarekin.
Lurrarekiko kontaktuak aurrera egin bitartean indargabetze-prozesua
gertatu eta abiadura horizontala galdu egiten da, alde batetik lurraren
kontra talka egitean balazta eragiten diolako gorputzari, eta bestetik,
talkari aurre egiteko giltzaduren tolesdura handiagoa delako. Aldaka
ere jaitsi egiten da, eta, ondorioz, abiadura galtzen da.

Kontaktua

Galera ahalik eta txikiena izan dadin, orkatilako, belauneko eta
aldakako giltzaduren deformazioei (tolesdurei) aurre egin behar zaie,
uzkurdura eszentrikoen erreakzio-kate arina eratuz; hori muskuluen
eta tendoien gaitasun elastikoa eta muskulu protagonisten uzkurtzeko
ahalmenari esker egin daiteke.
Izan ere, berme-hankaren aldaka, belauna edo orkatila gehiegi
tolesten badira, kontaktu-denbora luzatu egiten da eta grabitate-zentroa
larregi jaisten da, hau da, abiadura galdu eta energia gehiegi gastatzen
da.
Balazta-ekintza handiagoa izango da orpoak lurra ukituz gero.
Zenbat eta abiadura handiagoan joan, orpoak gutxiago hurbilduko
dira lurrera, eta belauneko eta orkatilako giltzadurek ozta-ozta
tolestuko dira talka eta indar elastikoak barneratzeko.
Indargabetze-une horien iraupena, nola egin eta nola gainditzen
diren (erreakzio eta lan probetxugarriak, alegia) dira
abiadura-lasterkarien ezaugarriak eta hasiberri direnetik erakusten da
gaitasun hori.
Beraz, zenbat eta abiadura handiagoa izan, kontaktu-denbora
laburragoa da, eta, gainera, oinak lurrean emango duen denbora
esanguratsua izaten da; abiadura handiari kontaktu-denbora txikia
dagokio.
Indargabetze-unean dago hanka librearen oina izterretik hurbilen;
izter biak ia-ia batuta daude.

Indargabetze-bulkada

Gorputz-adarrak ere ardatzera hurbiltzen dira.
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Bulkada-fasea grabitate-zentroak —aldakak, kasu honetan— berme-oinari aurrea hartzen dion unean hasiko
da; trantsizioaren mesederako, funtsezkoa da hanka libreak gora eta aurrera egitea, gorputza igo eta abiadura
handitzeko energia eratzeko. Ekintza baliagarria izan dadin, belauna oso tolestuta eta oina aldakatik oso hurbil
eduki behar da, inertzia-momentua jaitsi eta abiadura angeluarra irabazteko.

Bulkada

Fase hau ez da zeharo negatiboa, horizontaleko abiaduraren galera eragin arren. Fase honetako ekintzak
dinamikoa eta berehalakoa izan behar luke, bestela, hurrengo fasea eta lasterketa bera kaltetuko lituzke.
Grabitate-zentroa berme-oinaren gainetik igarotzearekin batera, bulkada-fasea hasten da. Aldaka bere puntu
baxuenean dago, metatartsoarekin elkarzut.
Behin grabitate-zentroak lurreko oinaren posizioaren perpendikularra gaindituta, giltzadurak (belaun-oin)
luzatzean (estentsio) indarra aplikatzen da (izterreko eta oineko gihar hedatzaileak, hain zuzen ere), akzioa aldakan
hasi eta oinean amaituz.
Oinaren, bernaren, izterraren eta aldakaren gihar hedatzaileen uzkurdura isotoniko-zentrokideek beheko
gorputz-adarren giltzadurak luzatzea eragiten dute. Uzkurdura horien energia lurraren kontra bultza egiteko
erabili eta, jarraian, erreakzio-indarrak sortu eta grabitate-zentroari eta gorputzari berari igortzen zaizkie.
Indarrok ezinbestekoak dira lasterketari eta abiadurari eusteko.
Ekintza horri oinazpiko eta tendoien energia elastikoa askatzea gehituko zaio, oin erreaktibo eta elastikoa
ezinbestekoa baita, batez ere abiadurako lasterketetan. Lurretik indar-multzoa —aurrera egiteko abiadura— jaso
ahal izateko, gorputzaren zenbait atalek (burua, enborra, berme-oina) lerrokatuta eta zertxobait aurreratuta egon
behar dute. Horrela ez balitz, galdu egingo litzateke berme-oinaren bitartez lurraren kontra aplikatutako indarraren
erreakzioa.
Oinak lurraren kontra presioa eta atzapar-akzioa egingo du, lurra utzi arte.
Presioa oinaren kanpoko aldean hasten da eta barruko alderantz presio handiagoa eginez amaitzen da,
lehenengo atzamarrak azken kontaktua izanda, hain zuzen ere. Bulkadaren amaiera da.
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Ekintza horrek aurrerantz eta gorantz bidaltzen du atletaren gorputza, eta, atletaren ezaugarri morfologikoen,
indarraren eta erosotasunaren arabera, hedatzea osoa edo erdibidekoa izan daiteke.
Hedatze horren dinamismoa bat dator lasterketaren erritmoarekin eta abiadurarekin; aldaka aurreratzea eta
grabitate-zentroa azeleratzea du helburu.

1. Buru, enbor, eta beheko gorputz-adarren lerratze egokia, indarra jasotzeko egokia.
2. Enborra atzeratu eta eraginkortasuna galdu.
3. Aireko belaunaren laguntza-eza eta bulkada-hankaren luzaketa urria.
4. Aldakak kulunka eginez, hanken atzeko zikloa indartu du, bulkadaren eta hurrengo urratsaren
zabaleraren kalterako.
Berme-hankaren hedatzeak eta bulkada-ekintzek hanka librearen (aireko fasean dago) eta besoen lan positiboa
jasoko dute. Berme-oina lurra ukitzear dagoenean, beste hankaren belauna tolesten hasten da, oina aldakara
hurreratzeko, bira-ardatzera hurreratzeko. Hanka libreak, tolestuta, aurrera eta gora egiten du, belauna punturik
altuenera igoz, eta orpoa ipurmasailetik hurbil geratuko da. Izterra horizontal dagoenean, orpoa jaisten hasten
da, tibia lurrarekiko zut jarri arte. Une horretan oinak tolesdura handia markatzen du, lurraren kontra egingo
duen ekintza prestatzeko.
Hori guztia lasterketaren teknika biribilaren muina da. Oinkada egiteko modu zehatza da: aldakari tinko eutsita,
hanka librea garai egotetik lurra ukitzear dago: haren belauna eta orkatila luzatu eta, atzaparkada biziarekin,
oinak lurra ukitzen du, metatartsoarekin eta ez orpoarekin, kontaktuaren balaztatze-ekintza ahalik eta txikiena
izan dadin. Ondorengo bulkada ostean oinaren orpoak ipurmasaileraino joan behar du. Albotik ikusita oinak
ibilbide biribila egiten duela ematen du, eta teknika biribila esango diogu. Gaur egun, izan ere, teknika biribila da
korrika egiteko teknikarik egokiena, atleta orok jorratu behar duena.
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Labur esanda, laster egiteko bi modu orokor aipa ditzakegu: biribila eta pendularra. Modu pendularra
erabiltzen da esfortzu luzeak egin behar direnean edo lasterketa-teknika ez denean menperatzen. Teknika
horretan, oina ez da biribil eta bizi mugitzen; aitzitik, belaunetik behera, pendulu gisa lurreratzen da. Hala ere,
gaur egun modu biribila hobesten da, atleta guzti-guztiek jorratu behar dutena.
Besoen lana: gorputzaren beheko atalen errotazio kaltegarriak orekatzen dituzte besoek eta aurrera egitea
errazten dute. Belauna gorputzaren aurrealdetik garaiera handienean dagoenean, kontrako besoaren ukondoa
ere une garaienean izan behar dugu, baina gorputzaren atzealdean. Laburbilduz, hanken luzera maximoa eta
besoen zabalera maximoa une berean gertatzen dira. Ukondoek, gutxi gorabehera 90º-an tolestuta, aurrera eta
atzera egingo dute, hankekin abiadura eta mugimendua koordinatuta.
Bulkadaren amaieran, izter bien artean osatzen den posizioari lasterketa-tandem edo hanka-tandem esaten
zaio. Abiadura zenbat eta handiagoa izan, tandema ere handiagoa izango da.

Hegaldia
Bulkada amaitzean, atletak lurra utzi, eta esekidura-fasea hasten da. Hanka bien arteko lan koordinatuari
hanka-tandemaren akzioa esaten zaio. Berme-oina guztiz luzatuta dago, eta hanka librearen igoera maximoa
egiten da; hegaldiaren hasiera da.
Atleta airean dagoen bitartean, gihar-tentsioa gutxitu, eta urrats luze eta elastikoa egiteko unea da. Orekak
eta erlaxazioak nagusitu behar dute une horretan, hurrengo fase berebizikoei —berme, trakzio, indargabetze,
bulkada— era egokian aurre egin ahal izateko.
Bulkada-fasearen ondoren, aldakek aurrera egiten dute egindako indarraren eta oinaren orientazioaren
ondorioz lortzen den ibilbide parabolikoan.
Bulkada-oinak gorputzaren atzealdetik gora egiten du, eta, aldi berean, hanka automatikoki tolesten da,
—bulkadaren erreflexuagatik—, aldaken ibilbidea ez oztopatzeko eta bulkada aprobetxatzeko denbora izateko.
Izterrak aurrera eta gora egiten du, pelbiseko gihar tolestaileen eraginez.
Orduan, galdu egiten da bulkadaren indarra eta hurrengo kontaktua egiteko premian gaude. Horretarako,
goian dagoen hankak belauna bizi hedatzea eragiten du, eta oina, metatartsoarekin, lurraren bila doa oso aktibo.
Izan ere, belauna igotzeak azelerazio-ibilbidea handitu eta erraztuko du, oina lurrera abiadura handian heltzeko
beste, eta, ondorioz, bulkada indartsua eratu ahal izateko —azaldutako akzio-erreakzio ekintza—. Baloi bat zenbat
eta indar eta abiadura handiagoz jo lurraren kontra, orduan eta garaiago igoko da.
Fasearen iraupena beti da atletaren urratsaren zabaleraren eta maiztasunaren arteko doiketaren araberakoa.
Hainbat egoerak baldintza dezakete doiketa hori: adinak, entrenamendu-mailak, urteko uneak, egoera fisikoak…

Lasterketaren faseak
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Gorputzeko atalen ekintzak lasterketan
Gorputzaren posizioa: gorputz-adarren akzioak jaso eta orekatzen ditu, gorputza ez dadin lar tolestu. Enborrak
gorputz-adarren mugimendua erraztu behar du: alde batera eta bestera sortzen diren tortsioak neutralizatu
behar ditu.
Aurrerantz egiten du, gradu gutxi batzuk.
Zenbat eta abiadura handiagoa izan, flexio-gradua ere handiagoa izango da.
Buruaren posizioa: burua enborraren jarraipena da; tentsiorik gabe eduki behar dira burua eta buru- eta
bizkar-muskuluak; begirada, aldiz, beti aurrera, 15 bat metrora.
Besoen akzioa: besoek orekatzaile-lana dute, eta gorputzaren beheko atalen mugimenduekin koordinatuta
joan behar dute; ezinbestekoa da besoen muskulazio- eta koordinazio-lana.
Ukondoak 80º-100º tolestuta eduki behar dira; hatzak barrura begira daudela, eta erpurua besaurrearen lerro
berean.
Besoen posizioa aldatu egiten da espezialitatearen arabera, eta haien berariazko zeregina ere garrantzitsuagoa
izan daiteke.
Adibidez, lasterketa-abiadura horizontal handia izanez, zabalera-angelua gutxitu egiten da, gorako jauzian
besoen lana oso garrantzitsua da, eta hesi-lasterketetan, esaterako, besoek orekatzaile-lan handia egiten dute.
Lasterketa eraginkorra izan dadin, lan egin behar ez duten muskuluek erlaxatuta egon behar dute: begirada
aurrera, aurpegia lasai, masailak aske, eta eskuak ukabildu gabe.
Lasterketaren ohiko akatsak
• Bulkada-hankaren hedatze ez-osoa.
• Aireko ibilbide lar altua; horrek oszilazioak eragiten ditu.
• Hanka librearen gorako mugimendu bukatu gabea.
• Enborraren kokapen aurreratuegia edo atzeratuegia.
• Besoak albo batetik bestera mugitzea; atzera eta aurrera mugitu beharrean.
• Besoak zabalegi edo tolestuegi, ia itxita, eramatea.
• Besoen mugimendua enborraren errotazioaz laguntzea.
• Sorbalden eta lepoaren gogortasuna, tentsio larregi aplikatzeagatik.
• Berme-fasean hanka lar tolestea.
• Oin osoa lurrean jartzea, ondorengo ekintzen oztopo eta kalterako.

1.3	LASTERKETAREN PARAMETROAK
Hiru dira lasterketaren balorazioa egiteko erabiltzen diren elementuak edo parametroak: maiztasuna, zabalera
eta oinak lurrarekiko duen kontaktu-denbora.
Luzera urratsaren luzera da, metrotan neurtzen da, eta, batez ere, lasterketaren abiaduraren araberakoa da.
Hala ere, zangoen hezurren luzerak, muskuluen luzatze-ahalmenak, potentziak, nekeak eta koordinazioak eta
maila teknikoak eragin zuzena daukate haren gainean.

1 Pistako atletismoa 13

Maiztasuna faktore neuromuskularrek zehazten dute, eta segundoko zenbat urrats egiten diren adierazten
du.
Oinaren kontaktu-denbora da oin batek lurraren kontra indarra egiten ematen duen denbora. Denbora hori
mugatzailea da: oro har, zenbat eta lasterketa-abiadura handiagoa izan, kontaktu-denbora txikiagoa da.
Abiadura = maiztasuna u urrats-luzera
Lehenengo bi faktoreek harreman estua dute beren artean eta baita lasterketaren abiadurarekin ere.
100 m-ko lasterketan parametro bien arteko harremana estua da: hasieran, lehenengo 50 metroetan,
parametro bien igoera berdintsua bada ere, une batetik aurrera, bietako edozein parametro igotzeak bestea
jaistea dakar.
Atletak daraman erritmoa larregizkoa bada —bere maila edo entrenamendu-mailarako, esan nahi baita—,
pausoaren luzera jaitsi egiten da eta, ondorioz, abiadura ere bai. Printzipio horrek eragin handia du urratsen
maiztasun-luzera lantzean, eguneroko entrenamenduan.
Beraz, lasterketaren entrenamenduak programazioaren eta saioaren zati handia erabiliko du, haurrak izan,
zein goi-mailako atletak izan. Erabilitako metodologiak eta jarduerek ezarriko dute diferentzia.
Lasterketen eskema aztertzeko eta kasu bakoitzean lasterketak nolakoa izan behar duen jakiteko, erabilgarria
da pausoen maiztasunaz eta luzeraz hitz egitea. Izan ere, lasterketak hainbat erabilera eta gauzatzeko modu ditu
atletismoan, eta bakoitzak parametroen erabilera desberdina gauzatuko du. 100 m-koan urratsak 2,20 m luze
dira, eta 4,5 m/s maiztasunaz egiten dira. Maratoian, berriz, 1,65 m eta 3,15 m/s-koak dira parametrook.
Luzera-jauzian aldatu egiten dira parametroak oldarra zuzen gauzatzeko. Beraz, lasterketaren euskarri diren
osagarriak guztiz jorratuta eta mamituta izan behar ditu edozein atletak.
Teknikak eta egokitzapen fisikoak baldintzatuko dituzte hiru parametrook. Lasterketa-teknika onaren definizioa
honako hau litzateke: zenbait gihar-multzoren lan zuzena, koordinatua eta eraginkorra, ondo antolatua eta ondo
gauzatua; lasterketa-teknika ona ez da polito jardutea.
Entrenatzaileak aztertu beharko du atleta bakoitzari eta espezialitate bakoitzari dagokion parametro-multzoa,
eredu teknikoarekin bat datorrena. Abiadura-lasterkariak urrats eraginkorra egin behar du, indartsua, luzea, bizia.
Iraupen-erdiko lasterkariak, berriz, urrats dosifikatua/neurtua egin behar du, eta lasterketa ekonomikoa izango
du helburu.
Hori lortzeko, egunero eta berariazko lan metodikoan aritu behar dugu, bai ekintza hobetzeko, bai
gihar-multzoak trebatzeko.

2 LASTERKETA-ESPEZIALITATEAK
2.1 Abiadura-lasterketak
Esprint-lasterketak dira, abiadura maximoan eta distantzia laburretan egiten dira.
Abiadura-lasterketa guztiak lauak dira; distantzia ofizialak 100, 200 eta 400 m dira, gizonezko zein
emakumezkoentzat. Pista estalian, 50, 60, 200 eta 400 m-ko abiadura-lasterketak egiten dira.
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Abiadura-lasterketa guzti-guztietan takoak erabili behar ditu atletak.
Abiadura-lasterketak azaltzeko, 100 m-koa eredutzat hartuko dugu, horren bitartez zenbait kontzeptu zehaztu
eta argitzeko.

100 m-ko lasterketa
Ahalik eta abiadurarik handiena sortzeko asmoz (indar esplosiboa erabiliz) lasterketa-irteeran takoak erabiltzen
dira. Inertzia apurtzeko indar esplosibo handia behar da, ahalik eta azelerazio handiena lortzeko denbora-tarterik
laburrenean. Atzeko oinak bulkada hasi, eta lurra berriro ukitzeko behar duen denbora atletaren mailaren eta
nerbio-sistemaren araberakoa izango da. Goi-mailako atletak 0,35 s inguru behar ditu atzeko hankak bulkada
hasten duenetik lurra berriro ukitu arte.
Apurka-apurka, azelerazioak gora egiten duen heinean, indar elastikoa indar esplosiboaren gainetik nagusitzen
da. 30-40 m-tik aurrera indar elastikoa nagusi da, eta, 50 m-tik aurrera, abiadura zalutasunean eta mugimenduaren
erraztasunean oinarrituko da, parametrorik ez okertzeko eta lortutako gehienezko abiadura ez galtzeko.
Lasterkariaren abiadura baldintzatuko duten parametroak honako hauek dira:
–– Maiztasuna: handituz joan behar du. 100 m-koan urratsaren maiztasunak ohiko hiru faseak betetzen
ditu: azelerazioa maximoko fasea, arian-arian egiten den dezelerazioa eta abiaduraren galera handiagoaren
fasea. Urratsaren luzerak gauzatzen duen igoerarekin alderatuz, maiztasunarena ez da hain esanguratsua,
izan ere, maiztasuna 2 urrats/s-tik hasi eta 5 urrats/s-raino igo daiteke.
–– Urratsaren luzera: handituz joan behar du irteera egin ondoren; hasierako metroetan atletaren urratsaren
luzerak ezin hobea izan beharko luke. Lehenengo fasea irten eta 25 m eta ia 50 m artean gauzatzen da,
atletaren mailaren arabera. Bigarren fasean, luzerak ez du ia aldaketarik. Azken fasean, urrats-luzera
maiztasunaren menpe dago eta abiadura ez galtzeko egiten den esfortzua erakusten du. Hankaren
luzeraren, indar elastikoaren, lasterketa-teknikaren eta gihar-elastikotasunaren araberakoa da urratsaren
luzera. Eragin handia du lortutako markan.
–– Azelerazioa: asko hazten da lehenengo 10 metroetan (0tik 5 m/s²) eta atletaren erresistentziaren arabera
lasterketaren amaieran arinago edo motelago galduko da.
Goi-mailako 100 m-ko lasterketa batean urrats-kopurua honako hau izaten da: gizonezkoentzat 43-46 artean
eta emakumezkoentzat 52-57 artean.
Kontaktu-denbora aldatu egiten da, eta lehenengo bermearen 400 segundo-milaren eta lasterketa erdiko
bermeen 100 segundo-milaren artekoa izan daiteke.
Hiru parametroen artean lotura handia dago; parametroetako bat aldatzeak besteetan eragiten du, eta,
ondorioz, azken emaitza ere aldatu egiten da.
Esaterako:
–– Maiztasuna handituz gero, urratsaren luzera laburragoa izango da.
–– Abiadura handituz gero, kontaktu denbora gutxitu egingo da. Baina lar gutxitzen bada, muskuluek ez
dute denbora nahikorik izango inertziak behar duen lan eszentriko nahikoa egiteko, eta, ondorioz,
abiadura ere jaitsi egingo da. Lur hartzean aldaka beheratu egiten da, eta atletak kontu handia izan behar
du horren ondorioz gertatzen den indargabetze denbora ahalik eta laburrena izan dadin.
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Parametroen grafikoa

Hortaz, abiadura-lasterkariaren entrenamendua gaitasun hauetan oinarritu beharko da:
• indar esplosiboa
• indar elastikoa
• lasterketa-teknika: urratsen maiztasuna (koordinazio neuromuskularrari dagokio)
• lasterketa-teknika: urratsen luzera (koordinazio neuromuskularrari dagokio)
• ahalmen eta potentzia anaerobiko alaktikoa
• potentzia anaerobiko laktikoa
Hala ere, 100 m-ko lasterketaren azken metroetan galdu egiten da abiadura, nerbio-sistemaren nekeagatik;
lasterkarien mailaren arabera abiadura-galera handiagoa edo txikiagoa izan daiteke. Horri aurre egiteko, beste
erresistentzia-mota batzuk ere landu behar dira, potentzia aerobikoa, besteak beste.

Azkenik, esan behar da 100 m-ko lasterkariak etengabeko azelerazio-lasterra egiten saiatu behar duela,
gehienezko abiadurara arinegi heldu gabe.
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Interesgarriena da batez besteko abiadura handiena lortzea eta ez heltzea ezinezko abiadura maximora:
hasieratik erraz eta apurka-apurka azeleratuz joan behar du atletak; esfortzua neurtzen ikasi behar du.
Grafikoan agertzen den abiaduraren lerroak horizontalari ahalik eta paraleloen joan beharko luke.
Sarritan, distantziaren lehenengo eta bigarren 50 m-en arteko diferentziak ematen dute lasterkariaren
ezaugarrien berri: lehenengo eta bigarren zatien artean alde handia egoteak lasterketaren ahuleziak erakusten
ditu: irteera- eta azelerazio-arazoak, erresistentzia lantzeko premia…

200 m-ko lasterketa
200 m-ko lasterketak eta 100 m-koak antzeko egitura-teknikoa dute, beraz, 100 m-ko lasterkariak ondo aritzen
dira 200 m-an. Hala ere, gihar-masa handikoak, maiztasun handikoak eta pista estaliko 60 m-ko espezialistek
zailtasunak izan ohi dituzte 200 m-ak ondo betetzeko.
Energia-iturriak direla eta, distantzia honetan, batez ere, energia anaerobiko alaktikoa erabiltzen da, baina
azken metroetan laktatoa ere agertzen da.
Landu beharrekoak dira indar maximoa, indar-elastikoa, koordinazioa eta abiadura-erresistentzia.
Atleta entrenatuek 200 m-koan lortzen duten marka honela kalkula daiteke: 100 m-ko marka bider bi eta
horren emaitzari segundo-ehunen batzuk kendu.
Ondo entrenatuta dauden atletek honako formulak betetzen dituzte:
Emakumezkoek

200 d = 2 · 100 d – 0,20

Gizonezkoek

200 d = 2 · 100 d – 0,15

Azken metroetan abiadura-galera handi samarra gerta daiteke; hori dela eta, lasterkariek lasterketaren bi
zatien artean banandu beharko dute energia, batez besteko abiadura handiari eusteko. Horregatik maila edo
entrenamendu gutxiko atletek denbora-galera izaten dute 200 m-koan.
Hasierako gehiegizko abiadura nabaritu egiten da lasterketaren bigarren zatian.
Ondorengo hau arau orokortzat har daiteke:
Maila oneko atletek 200 metroko lehenengo 100 m-ak egiteko norberaren marka hoberena baino 30-40
segundo-ehunen gehiago behar dituzte. Hori bihurgunearen eraginez gertatu ohi da. Bigarren 100 m-ak, aldiz,
lehenengoak baino 80 segundo-ehunen arinago betetzen dituzte.

400 m-ko lasterketa
Programako lasterketa gogorrenetakoa da, abiadura handiari luzaroan eutsi behar baitzaio. Lasterkariak, bizkorra
izateaz gain, potentzia anaerobiko laktikoa ondo jorratu beharko du, entrenamendu gogorrean arituz.
Lasterketa-erritmoa ondo barneratu eta kontrolatu beharko du nahitaez,. Mugatzailea da; batetik, esfortzu
gogor eta bizia eta horrek atletaren odolean sorrarazten duen laktato-kantitatea direla eta; eta bestetik, odolean
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laktato-kontzentrazio handia izateagatik. Laktato-kontzentrazioak muskuluen lana mugatzen duenez, funtsezkoa
da atletak kalitatezko lanari eusteko gaitasuna izatea.
400 m-an erresistentzia lana areagotu beharko da nahitaez. Batez ere iturri laktikoak erabiltzen dira, eta bihotz
indartsua eta indar-elastikoa behar-beharrezkoak dira. Iturri aerobikoei dagokionez, potentzia aerobikoaren lanak
lagunduko dio atletari, batez ere, entrenamenduak ondo burutzen.
Egin ahal diren denborak oinarrizko abiadurak baldintzatzen ditu: 400 m-ko lasterkaria abiadura-lasterkaria da
eta 200 m-an daukan denboraren menpe egongo da.
Atleta onenek marka hauek egin ohi dituzte:
Emakumezkoek

400 d = 2 · 200 d + 4”/5”50

Gizonezkoek

400 d = 2 · 200 d + 3”/4”

Azelerazio ahalmenak garrantzia galtzen du eta, ondorioz, indar esplosiboak ere bai. Indar elastikoaren lana
izango da entrenamenduaren helburu handienetako bat.
Teknikoki garrantzitsuena da atletak ahalik eta abiadura uniformeenari eustea.

Abiadurako oinkadaren analisia
Abiadurako lasterketetan, urratsaren teknika eta indarren erabilera ezinbestekoa da, eta ondorengo puntuan
aurretik jasotako informazioa osatzeko eta indartzeko beste datu batzuk azalduko dira:

• Bulkada-hanka
Oldar-fasean atletak gorputza aurrera eramaten du bulkada-hankaren indarraren, desplazamenduaren,
inertziaren eta besoen eta hanka librearen eraginez.
Urratsaren indargabetzea oinak lurra ukitzean hasten da. Badakigu kontaktua grabitate-zentroaren aurretik
egiten dela: batez ere orkatilako muskuluek eta belaun aldekoek dute fase honen erantzukizuna.
Abiadura galerak ekiditearren, fase honek ahalik eta laburrena izan behar du, eta orkatilako eta belauneko
tentsioari eutsi.
Aldakak eutsi egin behar dio enborrari artez egon dadin.
Lurra ukitzean oinak trakzio-mugimendua hasten du, eta bulkada-fasean jarraitu eta amaitzen du.
Bulkada-fasea grabitate-zentroa bermearen gainetik igarotzean hasi, eta oinak lurra uzterakoan amaitzen da.
Lan hori oinazpiko muskulu tolestaileek, bikiek, soleoak, bizepsak, semitendinosoak eta semimenbranosoak
egin behar dute.
Hanka guztiz luzatzen dute, eta aldakak enborra artez mantendu behar du.
Enborraren eta bulkada-hankaren lan bizien arteko oreka oso garrantzitsua da.
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• Hanka librea
Hanka librearen lanak bulkada-hankaren lana baldintzatzen du:
Lasterketaren erabateko ekintza indartzen badu, lagungarria izango da eta abiadura areagotuko du. Ibilbide
okerrak eta ahulak ekintza mantsotzen du. Horregatik da hain garrantzitsua abiadura-lasterketetako teknikan
hanka librearen ekintza ondo lantzea.
Hegaldia hastean, hanka librea jasotzen hasten dugu orpoa ipurmasaileraino heldu arte (beste hankaren
lur-ukitze unean). Belaunak gora eta aurrera egiten duen bitartean, funtsezkoa da orpoak ipurmasailean
jarraitzea. Hala ez balitz (orpoa jaistea), pendulu mugimendua gertatuko litzateke eta bulkada-hankaren
betebehar ezin hobea galaraziko luke.

• Besoak
Hankekin koordinatuta doaz, lasterketa-ardatzari paralelo, jarrera aktiboan ukondo-besaurre flexio
egonkorrean. Erreferentzia gisa eskuak ia aldakaraino hel daitezke.

• Grabitate-zentroa
Grabitate-zentroak lurrarekiko ahalik eta ibilbide paraleloena egin behar du. Atleta bikainek 4-5 cm diferentzia
izaten dute (grabitate-zentroa eta lurraren arteko distantziaren gorabeherak).
Grabitate-zentroaren gorabehera 6 cm-koa bada, indargabetze denbora luzatu eta abiadura galdu egiten da.
Grabitate-zentroaren abiadura bulkadaren amaieran jaisten hasten da, hegaldian. Une horretan, berme-oinak
abiadurari eutsi diezaioke indargabetze-fasea trakzio handiz hasi, eta bulkadan lortzen duen azelerazioaz
baliatuz. Trakzio-lanik ez badago, berriz, abiadura-galera gehiegizkoa da.
Gorputzaren abiadura-galera 0,35-0,60 m/s da, bulkada amaitzen denetik hurrengo bulkada hasi arte
(hegaldi-indargabetzea eginda). Esan bezala, galera hori trakzio ona eginez gutxitzen da.
Eskuek lurra utzi eta desoreka nabarmena eragiten diote gorputzari, aurrerantz erortzeko zorian. Desorekari
aurre egiteko, aurreko hanka indarrez luzatu eta gorputza aurrera eramango du atletak. Denbora berean eta
bizkortasunez, atzeko hankak irteera-marratik aurrera eta zertxobait gora egingo du, lehenengo urratsa luzea
egiteko. Besoek gogoz lagunduko dute, ekintza zabala eginda.

Abiadura-lasterketen irteera-teknika
Helburua: ahalik eta denbora laburrenean, abiadura ezin hobea lortzeko kokapena
eta akzioak perfekzionatzea edo hobetzea. Azken unera arte abiadurari
eustea.

Helburua lortzeko, besteak beste, irteera-takoak erabili behar ditugu; derrigor, gainera.
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Irteerak

Araudiak esaten duen legez, lehiaketa-egitarauko 400 m edo distantzia laburragoetan (lauak zein hesiekin)
korritzen hasteko, irteera-takoak derrigor erabili behar dira. Hala ere, zenbait erkidegotan haur-kategoriek
(umetxo-mailaraino) ez daukate arau hori bete beharrik.
Irteera-takoak: abiadura-lasterketen irteeran eta erreleboetako lehen korrikalariaren irteeran erabiltzen den
dispositiboa da, kronometraje elektronikoko sistemari lotua, egitura zurrun batean muntatuak dauden bi plantxa
inklinatu eta erregulagarrik osatua. Horien gainean egiten du presioa korrikalariak oinekin irteteko unean.

Irteera-takoak

Takoak jarri: bi takoen arteko espazioak atleta bera eroso sentitzeko lain izan behar du, lasterketa ahalik eta
arinen hasteko egoeran. Adituen ustez, oin indartsuena aurrean kokatzea komeni da, lasterketaren lehen urratsak
egiteko presio eta indar handiago egin behar baitu.
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Hesi-lasterketetan, irteeratik lehen hesira urrats-kopuru bikoitiak egiten badira, bulkada-oin indartsuena
aurrean jartzen da. Urrats-kopurua bakoitia bada, ordea, hanka indartsua atzean kokatu behar dugu. Dena den,
proba egitea izaten da irtenbiderik zuzenena.

Aurreko takoa irteera marratik 40-50 cm-ra jartzen da, beti
ere, atletaren garaieraren arabera. Beste erreferentzia bat da,
oina takoan dagoela, belauna aurreratu, eta lurra irteera
marraren atzetik ukitzea. Umeei marrarekiko oin bat eta erdi
edo bi oineko distantziara kokatzeko aholka diezaiekegu.

Atzeko takoa aurrekoaren 35-40 cm-ra kokatzen da, eta umeei oin bateko neurrira jartzeko esaten zaie.

Aurreko takoa atzekoa baino okertuago jartzen da; izan ere,
aurreko takoa oso bertikal badago gazteei oreka eta
egonkortasun arazoak sortzen zaizkie “prest” posizioan, eta
horregatik 40º-45ºra jartzeko gomendatzen zaie. Atzeko takoa
60º-80ºra jartzea komeni da.

Nahiz eta takoen erabilera ez den nahitaezkoa umetxo kategoriara arte, hasieratik ekitea gomendatzen da,
trebeziak eta teknika jorratzeko asmoz. Lehiaketetan, haurrek beren takoak jartzeko gai izan behar dute, nahiz eta
entrenatzaileok urrunetik adi eta zain egon.
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Epailearen aginduak irteeran:
Atletak, nor bere kalean eta takoak aurrean izanda, zutik eta irteera-epailearen esanetara daude. Orduan
epaileak ondorengo ekintzak eta aginduak ematen ditu:
“Zuen tokietara/lekuetara”: atleta aurreratu eta oinak tinko jarriko ditu takoen gainean. Eskuak abiatze-marraren
atzean ipiniko ditu, marra ukitu gabe, lurrean kokatuta; esku bien arteko zabalerak sorbaldenak baino zertxobait
handiagoa izan behar du (batez ere gazteenek, ez baitute indar nahikoa besoak zabalago jarrita, grabitate-zentroak
hartzen duen posizio baxutik irteteko); eskuak zabalik, erpuruak barrura begira eta gainontzekoa kanpora eta
hatz-mamiak lurrean.

Sorbaldak marraren gainean (helduagoek aurrera ditzakete, nahi izanez gero) egongo dira, burua
bizkar-hezurrarekin lerrokatuta, begirada lurrera bideratuta eta atzeko belauna pista gainean bermatuta. Atletak
honako hauetan kontzentratu behar du: oinek takoen kontra egiten duten indarrean, gorputzak oraindik duen
posizio orekatuan eta epailearen hurrengo aginduan.

Oin bien oinazpiek takoen
kontra kontaktua izan behar
dute.

“Prest”: “prest” entzun eta atletak ondorengo mugimenduak egingo ditu, lasai: aldakak altxatuko ditu,
sorbalden maila baino zertxobait garaiago. Beraz, abiatze-marra baino aurreratuago jarriko dira. Unea, tentsio
handikoa da: atleta, tiroaren zain, ekintza bakar batean kontzentratuta dago. Onena da aurreko takoaren kontra
egingo duen indarrean pentsatzea, eta ez ekintza-kate batean (konplexuago). Agindua erraza eta bakarra bada,
erreakzioa ere hobea da.
Hala ere, tako bien kontra bultza egin behar duen agindua ere, oso gomendagarria da. Hanka biek, hurrenez
hurren, takoei presioa egin behar diete. Hori horrela egiten dela ziurtatzeko, entrenamenduetan bermearen
tinkotasuna egiazta dezakegu, atletari orpoak eskuarekin mugituz.
Aurreko belaunak 90º-105º tolestuta egon behar du, eta atzekoak 105º-140º. Albotik ikusita hanka biak euren
artean ia paralelo daude.		
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Tiroa: lasterketa hasteko unea da; “prest” egoeran, atleta erantzun bizkorra eta aurreko hankaren bultza
gogorra emateko irrikan zegoen. Tiroa entzutean, hanka biekin bultzatu behar du, nahiz eta aurrekoarekin presioa
handiagoa egingo duen daukan angeluagatik. Atzeko hanka aurrera doa, izterra eta belauna aurreratuta, berna
lurrari paralelo. Aldaka ere aurrera eta horizontal doa (ez gora eta aurrera). Aurreko hankaren alde bereko besoa
ere aurrera doa, lurretik gertu igarota. Akatsa da beso hori aurrera barik gora eramatea. Beste besoa biziki atzera
doa, eskua aldakaraino, eta ez gorago.
Eskuek lurra utzi eta desoreka nabarmena eragiten diote gorputzari, aurrerantz erortzeko zorian. Desoreka
egokia da, beti ere desorekari aurre egiteko hankek bultzada indartsua eta esplosiboa egin eta hasirako bermeak
grabitate-zentroaren atzetik ematen badituzte. Tiroa entzun eta erreakzio-denbora garrantzitsua bada ere,
garrantzi handiagoa daukate irteerako aurreneko oinkada esplosiboek.

Irteera goitik ikusita
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Aurreko hankaren oina takoa uzteko zorian dagoenean, gorputza lerro baten dago, honela: aurreko hanka,
belauna eta aldaka guztiz lerrokatuta eduki behar dira, eta beste lerro batean sorbalda eta burua. Denbora
berean, hanka librearen (atzeko hanka, alegia) belauna tolestuta dago eta irteera-marratik aurrera eta zertxobait
gora egingo du, lehen urratsa luzea egiteko. Oina bizkor doa lurrerako bidean. Besoek gogoz lagunduko dute
ekintza zabala eginda eta ukondoak tolestuta.
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Martxan jartzeko unean, haurrek gorputzaren zutitze goiztiarra eragin ohi dute, horregatik esango diegu
irteerako lehen urratsetan aurrera edo, ia hobe, lurrera, zenbait metro aurrera, begira dezatela.
Lehenengo urratsak.- Irten eta lehenengo 14 urratsak laburrak dira, eta luzerak eta gauzatze-abiadurak
handituz joan behar dute, 20 bat zentimetro pausoko. Ondo legoke, adibidez, zoruaren gainean 10-12 urrats
markatzea, pausoak dinamika onean luzatuz doazela baieztatzeko.
Bermeak grabitate-zentroaren proiekzioan egiten dira, eta gorputza aurrerantz makurtuta dago.
Tako-irteerez hitz egiten denean, erreakzio-abiadura eta bertan egiten diren balioak dira lehen aipatzen diren
gaitasunak eta datuak. Izan ere, gaitasun horrek keinuaren emaitza osoan eragin handia izan arren, hobe litzateke
azeleratzeko ahalmena baloratzea. Bizkor irtetea, takoak arin atzean uztea funtsezkoa da, baina, dudarik gabe,
garrantzitsuagoa da lehenengo metroetan asko azeleratzea.
Abiadura hartzeko grinak hasiberria nahas dezake: lehenengo urratsen maiztasuna nagusitu eta, aldiz, luzera
bertan behera uzten dute. Aurrera egin nahi badu, lurra “atzera bota”, lurraren kontra “bultzatu” beharko du.
Hortaz, abiadura galdu gabe, lehen urratsen luzera arian-arian handitu, eta indarra lurraren kontra aplikatu behar
du. Geroago, luzera eta maiztasuna egoki konbinatuko ditu, lasterketaren egitura ona bereganatu arte.

Nahiz eta hasieran, takoetatik irtenda, atleta makurtuta joan, lasterketa-teknika zuzena erabili behar da:
orpoek aurrera egin, izterretik hurbil; oinek, lurra atzerantz bultzatu, bizi eta erritmikoki; besoek, orekatzaile- eta
laguntza-lana dute, eta ahalik eta erlaxatuen egon behar dute.
Zenbait haur eta gaztek bermeak lerrotik desbideratuta hasten dute lasterketa: ahaleginduko gara
lasterketa-ibilbidea ahalik eta zuzenen egiten, ondo lerrokatuta.

Irteerak bihurgunean
200 m-koan, 400 m-koan eta errelebo-lasterketen irteera bihurgunean dago. Takoen kokapena berezi samarra
da: kalearen kanpoaldean jartzen dira, bihurgunea bide laburrenean eta zuzenagoan hartzearren. Kontuz ibili
beharko da, takoak direla eta-, ondoko kaleetan ez sartzeko.
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Abiadura-lasterketen gako tekniko garrantzitsuak
–– Ezinbestekoa da teknika zirkularra erabiltzea eta lantzea.
–– Indargabetzean balazta gutxitzeko, oinek trakzio tinko eta bizia egiten dute.
–– Oinaren erreaktibitatea/erreaktibotasuna eta bulkadaren indarra aldakaraino igortzea.
–– Bulkada-fasean, hankaren luzaketak aldakan zuzen eragin behar du. Beste hankaren izterra horizontaleraino
igo behar da.
–– Erlaxatuta egitea korrika .
–– Takoetan sorbalden proiekzioak irteera marraren aurrean egon behar du.
–– Abiatze-fasean, oina-belauna-aldaka-sorbalda lerroak zuzen egon behar du. Besoek zabalera handienean egon
behar dute, ukondoak 90ºan.
–– Irteera egin ondoren tentetzea arian-arian egin behar da, lehenengo 30 m-etan.
–– 200 m-ko lasterketetan, erritmoak maximoa izan behar du bukatu arte.
–– 400 m-koan, aldiz, erritmoa erregulatu beharra dago azken zuzenkian ere lasterketari eusteko.
–– Iraupen erdiko eta luzeko lasterketetan teknika ez da aldatzen, abiadura lasterketetako bera da.
–– Urratsen maiztasuna eta luzera laburtu egiten dira, distantziek gora egiten duten heinean.
–– Abiaduran, oin-bermea metatartsoaz egiten da. Lasterketa luzeagotan, ordea, oinazpiaz eta metatartsoaz
egiten da.
–– Beharrezkoa da erritmoa kontrolatzeko eta aldatzeko ahalmena izatea, 200 m-tik aurrera.
–– Norberaren eta lehiakideen ezaugarrien (teknika eta taktika) arabera esfortzua neurtzen jakin behar da.
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2.2 Iraupen erdiko lasteRketak
800 m-ak eta 1.500 m-ak osatzen dute lasterketa multzo hau. Esfortzuak 400 m-ak baino aerobikoagoak dira, eta
iturri anaerobikoak gutxiago erabiltzen dira. Entrenamenduetan potentzia aerobikoa, ahalmen anaerobiko
laktikoa eta indarra ere landu behar dira.
Gaur eguneko atletek oinaren bizitasuna (erreaktibitatea), indar maximoa eta elastikoa ere lantzen dute, eta
urtean barrena lasterketa-teknikara transferentzia-lana ere egiten dute.
Atletok argalak izaten dira, eta pisuaren eta altueraren arteko erlazioa jaisten doa distantziek gora egiten
duten heinean. Adinak ere gora egiten du distantzien gora bagoaz.
Iraupen erdiko lasterketetan erabiltzen diren energia iturriak esandakoak izan arren, gaur egunean 800 m-ak
gero eta arinago korritzen dira, eta marka onak egiteko lasterkariek oinarrizko abiadura (beraz, indarra) izan
beharko dute lehenengo 400 m-ak oso arin korritzeko. Gainera sistema laktikoa ezinbestekoa da bigarren itzulian
lortutako lasterketa-erritmo handiari ondo eusteko.
800 m-koan bi itzuli ematen zaizkio pistari, honela: lehen bihurgunea kaleetatik egin eta gero kale librea
hartzen da. Lehiakideak barruko kaleetan multzotzen dira orduan, eta hortik aurrera lasterketaren taktika ere
garrantzizkoa da proba egiteko.
1.500 m-koan, ordea, hasieratik kale librea hartzen da. Alde taktikoa oso garrantzitsua da, erritmo aldaketak
eta lasterkari-multzoan lortu beharreko lekua dela eta. Iraupen-erdiko lasterketetan, hainbat kontu jakin behar
da: “egoten”, multzo barruan “leku ona” hartzen eta lehiakideen erreakzioak interpretatzen. Hori guztia egin ahal
izateko atletak ondo entrenatuta egon behar du.
Esfortzuaren energia-iturriak aerobikoak dira batez ere, baina sistema laktikoak ere garrantzia du lasterketaren
batez besteko erritmo handiari eusteko.
Indarra ere landu behar da, azkeneko itzulian azeleratu eta erritmoz aldatu ahal izateko, eta azken 100 edo 50
metroetan erritmoa ez gutxitzeko gaitasuna ere bai.
Pista estaliko iraupen-erdiko distantzietan estrategiaz asko entrenatu eta ikas daiteke aurrerago pistako
sasoian erabiltzeko.
3.000 m oztopoetan 3.000 m egiteaz gain 28 oztopo eta 7 erreka pasatu behar dira. Proba honen jatorria
hipodromoetako antzinako gizon-lasterketetan dago.
Atletak probaren espezialistak izaten dira, baina ondo moldatzen dira ere 1.500 m-koan edo 5.000 m-koan.
Erabiltzen duten energia-iturri nagusia aerobikoa da, baina gainontzeko gaitasun premia handia ere badago,
erritmoz erraz aldatzeko eta oztopoak gainditzeko. Hesi-teknika bikaina, oineko erreaktibitate ona eta indarra ere
ezinbestekoak dira proban entrenatzeko. Azken urteotan egiten diren markak ikusita, atletek proba hau gero eta
hobeto prestatzen dutela esan daiteke.

2.3 Iraupeneko lasterketak
5.000 eta 10.000 m-ak proba aerobikoak dira, batez ere. Hemen ere indarra landu behar da etsi gabe, bermeari
ondo eusteko eta oinkadak ekonomikoak izateko.
Sistema laktikoa martxan jarriko da lasterketaren amaieran, azken kilometroa egiteko nahiz pistari azken
itzulia emateko.
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Beraz, entrenamendua ahalmen aerobikoan eta potentzia aerobikoan oinarritzen bada ere, ahalmen
anaerobikoa, indarra eta lasterketa-teknika lanetan ere aritu beharko da atleta.
Lasterketa-erritmoa menperatu behar da eta entrenamenduaren ondorioz, iraupeneko atletak gai dira jakiteko
korrika doazen edozein unetan zein erritmo daramaten, nahiz eta kronometrorik izan ez.

2.4	Iraupen luzeko lasterketak
10.000 m baino luzeagoak diren lasterketak dira: maratoi erdia eta maratoia (42,195 m). Esfortzua guztiz aerobikoa
da eta efikazia mekanikoa funtsezkoa da esfortzu ekonomikoak egiteko. Beraz, lasterketa-teknika, oxigenoa
kudeatzen duen sistema eta zuntz oxidagarriak dira iraupen-luzeko atleten euskarriak.

2.5 Errelebo-lasterketak
Errelebo proba ofizialak bi dira: 4 u 100 m edo errelebo laburra eta 4x400 m errelebo luzea, bai emakumezkoentzat,
bai gizonezkoentzat.
Taldeak lau kidek osatzen dituzte. 4 u 100 m-ko proban lau lasterkarien artean pistari itzuli osoa eman behar
diote. Kide guztiek kale beretik joan behar dute, eta bakoitzak 100 m korritzen ditu, txandaka, lekukoa eramanez.
Lehenengoak irten, eta bihurgunea egin ondoren —100 m inguru—, bigarren kideari ematen dio lekukoa;
bigarrenak hirugarrenari ematen dio, hirugarrenak laugarrenari eta laugarrena, lekukoa eskuan duela, helmugan
sartzen da.
4 u 400 m-ko proban taldekide bakoitzak 400 m bete behar ditu lekukoa hurrengoari eman aurretik. Lehenengo
hiru bihurguneak bete arte nork bere kalean egin behar du korrika, ondoren, kale librea hartzen da.
4 u 100 m-ko proba abiadura-lasterketa denez, batez besteko abiadura handiari eutsi behar zaio. Beraz,
abiadura handian doazen atleten arteko lekuko-aldaketa oso bizkorra da.
4 u 400 m-ko proban abiadura txikiagoa da eta lekuko-aldaketan hartzaileak, aurpegia jiratuz, atzera begiratzen
du. Aldaketa eremuak 20 m ditu eta ez dago azelerazio-zonarik.

Errelebo-lasterketen teknika
Helburua: txandaka, 4 lagunen artean, lekukoa ahalik eta arinen helmugara
helaraztea, aldaketa-prozesuan abiadura-galera handirik izan gabe.
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Lekuko-ematea:
Lekukoa emateko eta jasotzeko hainbat era izan arren, guk bi modu zehatz landuko ditugu: goitik behera eta
behetik gora teknikak. Umeekin aritzean, goitik beherako teknika hobetsiko dugu, errazagoa delako, eta urrunago
dauden lasterkarien artean lekukoa ematea ahalbidetzen duelako.

Goitik behera teknika

Lekukoa goitik ematean emaileak oso mugimendu zabal eta garbia egiten du besoarekin, sorbaldaren mailatik
hasi eta beherantz, lekuko-hartzaileak prest daukan eskura, esku-ahurra zerura begira daukala, erpurua beste
atzamarretatik oso bananduta eta besoa ondo hedatuta eta garai, ia sorbaldaren mailan.
Lekuko-emailea izaten da, batik bat, hartzailearen esku-ahurrera begiratu, aurkitu eta lekukoa tinko ematen
duena, atzetik datorrelako eta hobeto ikus dezakeelako. Lekuko-ematea kolpetxo batez egiten du, hartzailearen
eskua ia-ia itxiaraziz.
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Hartzaileak lasterketa azkarra eta ziurra egin behar du, atzera begiratu gabe. Xehetasun hori dela eta, umeei
erreleboak nola egin irakastean, lekukoa aurrez eman beharreko jolasak baztertu egingo ditugu eta lekukoa
atzetik eman beharreko jolasak hautatu eta hobetsiko. Bi lasterkariek besoak hedatzea eta biek lekukoa mutur
banatatik oratu ahal izatea, haien arteko urruntasunaren mesederako da.
Lekukoa behetik ematean, hartzaileak besoa atzera eramaten du: ukondoa apur bat tolestuta; esku-ahurra
zabalik eta atzera eta behera begira; eskua aldakaren garaieran; erpurua beti beste atzamarretatik aldenduta.
Emaileak lekukoa atzetik aurrera eta behetik gora eramaten du. Lekuko-ematearen erantzule nagusia
emailea da.

Behetik gora teknika

Emate-unean lasterkarien arteko oztopatze eta estropezuak ekiditeko eta korritu beharreko tarteen ezaugarriak
kontuan izanik, eramate- eta emate-eskuak txandakatu egin behar dira. Hau da, lekukoa ezkerretik eskuinera eta
eskuinetik ezkerrera pasatzen da; emaileak eskuinean daraman lekukoa ezkerreko eskura ematen dio hartzaileari,
lekukoa ezkerrean daramanak hurrengo lasterkariaren eskuineko eskura pasatzen du. Izan ere, aldaketok nola
egin antolatzeko, errelebo laburreko irizpideak eta erreferentziak erabiltzen dira: lehenengo eta hirugarren
lasterkariek bihurgunea egiten dute, lekukoa eskuinean eramateak ibilbidea errazten die; bigarren eta laugarren
lasterkariei zuzena egitean berdin zaie lekukoa zein eskutan eraman. 4-u-60 m eta 4-u-80 m-ko probetan ez da
esandako banaketa —bihurgune/zuzen— egiten; baina, dena den, egokia da gero erabili beharko duten modua
jorratzea, hori bai, era guztietako lanak praktikatuz: lekukoa esku biekin ematea eta jasotzea, bihurgunean zein
zuzenean aritzea edo edozein postutan (1.ean, 2.ean, 3.ean nahiz 4.ean) korrika egitea. Era berean, txikitatik
lekuko eta guzti takoetatik nola irten landu behar dute, adin horietan trebeziak ikasi eta barneratzeko ahalmena
oso handia delako.
Lekuko-ematea prestatzea:
Araudiak lekuko-ematea 20 m-ko eremu zehatz batean, transferentzia zonan, egitera derrigortzen du. Hala
ere, hartzaileak transferentzia zonaren aurretik dagoen 10 m-ko zona edo eremua erabiltzen du errelebo
laburretan; horri azelerazio-zona esaten zaio. Bertan, hartzaileak, emailea badatorrela ikusten duenean,
lasterketan hasi eta azeleratzeko aukera du, lekukoa eskuz aldatu behar den eremura ailegatzean lekuko-ematea
abiada handian doazen bi atleten artean gauza dadin.
Gazte eta helduen kategorietan, hartzaileek, zuzenkia egin behar badute (2. eta 4. postuak), azelerazio-zonaren
hasieran eta kalearen kanpoaldean jartzen dira, eta barrualdean, irteteko posizioan, bihurgunea egin behar
badute (3.), esku bat lurrean edo hanka bat aurreratuta, orekan. Lehenengo atleta, takoetatik irten eta bihurgunetik,
kalearen barrualdetik doa. Hartzaileen oinak aurrera begira daude (aurrerantz irten behar baita) eta enborra eta
burua atzera begira izan behar ditu, taldekidearen hurreratzea ikusteko.
Entrenamendu-saioetan, saio eta errore metodoaren bidez, jasotzaileak lasterketa noiz hasi zehaztu dezake,
emailearen hurbiltze abiaduraren arabera. Behin distantzia hori zehaztuta (6-7 m inguru), hartzaileak seinale bat
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jartzen du lurrean, azelerazio-zonaren aurretik. Emaileak seinalea zapaltzerakoan edo bertikaletik pasatzerakoan,
hartzaileak korrika hasi behar du, bizkor eta begirada eta gorputz guztia aurrera bideratuta, atzera begiratu gabe,
taldekidearen ahotsaren zain, besoa luzatzeko.
Ume-kategorietan 30 m-ko errelebogunea gehiegizkoa izan daiteke. Horregatik gomendatzen da lasterketa
hasteko seinalea azelerazio-zona hasten den tokia bera izatea eta 4-6 m, azelerazio-zona barruan itxaron dezala
umeak. Ondoren, lekuko-aldaketa egiten da, azelerazio-lasterketarekin hasita.
Lasterkariek lekukoa une ezin hobean aldatzeko bi era dituzte: bata, —bietatik errazena— kideari ahoz
abisatzea da, emaileak ikusten duenean lekukoa ematea posible dela hartzaileari abisatzen dio, hartzaileak besoa
luza dezan. Presarik gabe besoa atzera hedatzen du hartzaileak, eta horrela egon behar du lekukoari tinko heldu
arte. Emaileak ez du lekukoa askatzen ondo oratu zaiola baieztatu arte.
Beste aukera urratsak zenbatzean datza: emailea erreferentzia-markara heltzen denean, hartzaileak
azelerazio-lasterketako 12-14 urrats egiten ditu (besoen 6-7 ziklo zenbatzen dira) eta besterik gabe, inolako
abisurik gabe, besoa luzatzen du lekukoa jasotzeko. Une horretan atzetik datorren emaileak bere lana egiteko
egoera onenean egon behar du.
Lekukoa emateko bigarren era, ondo gauzatuz gero, oso eraginkorra da; baina taldeari entrenamendu asko,
errepikapen ugari eta kalitate handiko lan koordinatua eskatzen dio.
Umeek ere erabil dezakete bigarren era hori, erreferentzia 4-6 beso-zabaltze izan daiteke. Hala ere, kontuan
hartu behar da umeekin era jostagarrian eta esperimentu gisa landu behar dela beti.

4 u 400 m-ko erreleboak edo errelebo luzea
Errelebo luzeetan lekuko-aldaketaren ardura hartzailearena
da, emailea oso nekatuta heltzen baita.

Lekukoa ezkerreko eskuarekin hartzen da, aldaketa-espazioa
gorputzarekin babestu eta lasterketa norabidea erraztu egiten
da (egoera korapilatsua gerta daiteke, beste taldeetako kideak
leku berean daude eta).
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Aldaketak atzera begiratu gabe egin ditzakete ondo entrenatutako taldeek; horrek pista nola dagoen ikusteko
eta beste atletekin toporik ez egiteko aukera ematen du.
Ez dago lurrean markarik jarri behar hartzailearen eta emailearen abiadurak koordinatzeko. Hartzaileak
emailearen abiadurara egokitu behar du: 4 bat metrora hurbiltzen utzi eta aldaketa 10 metroan egin.
Atleten izaera kontuan hartzen da zein postutan korrituko duten erabakitzeko. Eskarmentu gutxien duenak
lehen postuan egiten du korrika; bigarren, eta, batez ere, laugarren postuetakoak benetan adoretsuak eta marka
onekoak izaten dira.
Ume-kategorietan ez da errelebo luzerik egiten.

2.6 Hesi-lasterketak

Hesi-lasterketen helburua da helmugara ahalik eta arinen
heltzea ibilbidean jarrita dauden oztopoak pasatuta.
Horretarako, hesiak ahalik eta arinen igaro behar dira, hesiaren
aurretik eta ostean bizkortasunez korrika eginda.
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Hesiak gainditu behar badira ere, hesi horiek gainditzean ahalik eta denbora txikiena galtzea da proba
honetarako teknika onena. Beraz, ahal duen neurrian eta teknika erabilita, atleta saiatuko da hesi-lasterketa
lasterketa laua balitz bezala korritzen. Hori horrela, honako ondorioak atera ditzakegu:
Hesiak arin pasatu behar dira; ez dira saltatu behar, indargabetze-fasean ez da abiadurarik galdu behar.
Lurrera tinko heldu behar da, batez ere, hesia igaro ondoren, bizkortasun handiz korrika egin ahal izateko.
Azeleratu egin behar da tarte lau guztietan eta bulkada egiteko aukera dagoen bakoitzean.
Hesi-lasterketak berez abiadura-lasterketak dira, baina zertxobait moldatuta daude. Bestela esanda, hesiekin
lan egitean, lasterketan oztopoak erraz gainditzeko dagoen ahalmena erakusten da.

FROGAREN
DISTANTZIA

HESI
KOPURUA

HESIEN
GARAIERA

ATLETEN
KATEGORÍA

1. HESIRA
DAGOEN
DISTANTZIA

HESI ARTEKO
DISTANTZIA

AZKEN HESI
ETA
HELMUGARA

Gizonak
80

8

0,84

Gaztetxo

12,30

8,20

10,30

100

10

0,914

Kadete

13,00

8,50

10,50

110

10

1,00

Gazte

13,35

8,90

16,55

110

10

1,067

Hel-Pro-Jun

13,72

9,14

14,02

220

5

0,762

Gaztetxo

40,00

35,00

40,00

300

7

0,84

Kadete

50,00

35,00

40,00

330

8

0,84

Gazte

45,00

35,00

40,00

400

10

0,914

Hel-Pro-Jun

45,00

35,00

40,00

Emakumeak
80

8

0,762

Gaztetxo

12,30

8,20

10,30

100

10

0,762

Gazte-kad

13,00

8,50

10,50

100

10

0,84

Hel-Pro-Jun

13,00

8,50

10,50

220

5

0,762

Gaztetxo

40,00

35,00

40,00

300

7

0,762

Kadete

50,00

35,00

40,00

330

8

0,762

Gazte

45,00

35,00

40,00

400

10

0,762

Hel-Pro-Jun

45,00

35,00

40,00

Moldaketa horrek aldaketak dakartza zenbait mailatan:
–– Lasterketan ondo eta bizkor egitea.
–– Lasterketa bitartean oztopoei egokitzeko oreka- eta koordinazio-arazoei aurre egitea, jakinda
hesi-gainditzea modu bizkorrean egitea helburu dela
–– Araututako hesietara apurka-apurka egokitzea: hesi-lasterketak lasterketa bakarra eta etengabekoa izan
behar du, ez esprintak eta jauziak txandakatzen diren segida.
Hesi-ariketen lana zeharo aplikagarria eta lagungarria izaten da beste espezialitateetan; izan ere, distantzien
pertzepzioa lantzen da, erritmoaren (maiztasuna eta luzera) lana barneratu, lasterketa era biribilean egiten da eta
grabitate zentroaren ibilbidea lineala izan dadin saiatu behar da.
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Zenbait adituren esanetan “hesi-lasterketak lurrean ere irabazten dira”; “hesi-lasterketa esprintaren moldaketa
da”.
Hesi-urratsaren eta abiadura-urratsaren arteko diferentziak hauek dira:
–– Eraso-hankaren belauna apur bat altuago dator eta hankaren atzeko aldeko muskuluak luzatuta daude
hesia gainditzean.
–– Beste hankak joan-etorria zenbait planotan egiten du.
–– Grabitate-zentroaren ibilbidean aldaketa txikiak daude.
–– Hesi-proben distantziak

Hesi-lasterketen teknika

Hesi-lasterketa hasi eta lehenengo hesiari hurbilduz joango da atleta , urrats-kopuru zehatza emanda. Hesiari
hurbildu ahala, eta batez ere erasoa ahalbidetzen duen bulkada prestatzean, teknikaz baliatuko da hesi-pasatzea
erraz hasi eta burutzeko.
Hesia gainditu aurreko bulkada:
Hesiaren aurretik egiten den bulkadak honako helburu hauek ditu:
–– Hesi-gainditze urratsa lasterketa-urrats bihurtzea.
–– Grabitate-zentroa ibilbide ezin hobetik eramatea.
–– Hesia igaro aurretik grabitate-zentroa azeleratzea.
–– Hesi-gainditzearen denbora gutxitzea.
Bulkada hesitik urrun egin behar da, 2,00-2,30 m artean; emakumezkoek eta gazteek 2,00 m-tik aurrera egiten
dute bulkada eta gizonezkoek 2,20-2,30 m artean; neskatoek eta mutikoek 2 m-ra inguru, hesi-gainditze urratsaren
% 60 gutxi gorabehera
Grabitate-zentroa azeleratzeko eta hesia arin igarotzeko asmoz, bulkadak, lurraren kontrako hankaren
luzatzeak, bizia eta osoa izan behar du. Bulkadaren abiaduran eragin positiboa izaten du eraso-izterra igotzeak,
belauna ondo tolestuta eta orpoa ipurmasailera gerturatuz. Masak, oin-hankek, errazago egingo dute bira,
ardatzetik hurbil badaude; zenbat eta hurbilago errazago. Beraz, hesiari erasoa hasteko ezinbestekoa da orpoa
ipurmasailera eramatea eta belaunak erasoaren norabidea markatzea.
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Gogoratu: bulkadaren bizitasunak (bermearen iraupenak) eta izterraren igoeraren
abiadurak mugatzen dute gainditzearen eraginkortasuna.

Bulkada aurretik oinak tentsioa du,
bultza egite prest

Indargetze gutxiagoa eta
tentsio handiagoa

Bultzada handiagoa

Eraso aurretik oinaren tentsioa

Hesi-gainditzearen aurretik zein ekintza egiten diren eta ekintzok nola egiten diren, emaitza zuzenaren giltza
izango da. Hau da, lasterketa eta bulkadak zelan gauzatzen diren halako emaitza lortuko dugu. Hesi gaineko
ekintzek eta ondorengoek, aldiz, ez dute horrenbesteko eraginik. Hesia igaro bitartean, hesia ez ukitzeko,
grabitate-zentroa 15 bat cm igo behar da (gutxiago hesi baxuetan). Hori orekatzeko, enborra aurrera tolestu
behar da, bulkada-hankarekin lerrokatuta. Aireratu ondoren, eta grabitate-zentroa gora doan heinean, enborrak
ere tolestuz joan behar du; hesi txikietan hesi handietan baino tolesdura txikiagoa egiten da. Begiradari dagokionez,
aurrera begiratu behar da uneoro, sekula ez behera.
Hesiari nola erasoa prestatzeko, bulkada-oinak ia grabitate-zentroaren proiekziopean egiten du bultza eta
eraso-hanka aurrera doa, belauna mugimenduaren gidari izanda.
Izan ere, hesiaren aurretik egiten den urratsa 10 bat cm laburtu behar da honako hau lortzeko:
–– Grabitate-zentroa aurreratzea.
–– Gorputza eta enborra aurrera tolestea eta makurtzea, 25º bat.
–– Lurraren kontra oinaren akzio-erreakzio indartsua eragitea.
–– Eraso-hankak, orpoa ipurmasailean duela, belauna horizontaleraino igotzea, begirada beti aurrera
(oina-aldaka-lepoa lerrokadura ez galtzeko). Oso garrantzitsua da hesiaren erasoa belaunarekin egiten
irakastea hasiera-hasieratik. Gaztetatik hasita keinu hori era egokian barneratu behar da eta
entrenatzaileak adi egon beharko du akatsik ez automatizatzeko.
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Hesi-lasterketetan eraso aurretik egiten den urratsa
laburtu egiten da, ekintza prestatzeko

Abiadura-lasterketetan ez da oinkadarik
prestatzen, ez da urratsik laburtzen

Horrek guztiak abiadura horizontala areagotu, eta hesirantz egin beharreko bulkada bizia eragiten du. Urratsa
laburtuz eta enborra bizkor aurreratuz, gutxitu egiten da indargabetzearen balazta-ekintza.
Bulkadaren kalitateak mugatzen du hesi-gainditzearen modua eta iraupena eta grabitate-zentroaren ibilbidea.
Era berean, aurretiko lasterketa arinak eta gorputz-adarren jarrera egokiak eragin positiboa dute bulkada horren
gainean. Gauza bera gertatzen da pilota bat lurraren kontra jaurtiz gero: zenbat eta biziago jo, haren erantzuna
dinamikoagoa izango da.
Alderantziz, azken urratsa luzatuz gero, grabitate-zentroa atzeratu eta jaisten da eta galdu egiten da abiadura
horizontala.
Berme-fase negatiboaren balazta-efektua gutxitzeko, indargabetzea murriztu egin behar da, gihar-tentsioa
areagotuz, bulkada-hanka biziki hedatuz eta lurrean dagoen oinaren eta hankaren bidez, atzerantz trakzio
indartsua eginez.
Beraz, hesi-proben alderik garrantzitsuenak hesia igarotzen hasi baino lehenago eratu den ekintza azeleratua
eta hesi-arteko bulkadak dira.

Hesi-lasterketak “maldan behera” egin behar dira
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Hesi-lasterketak ezin dira “jauzi+balazta” dinamikan egin

Hesia gainditzea

Bulkada egin eta belaun librea igo eta gero, aireratzean, eraso-hanka hedatu eta kontrako besoa aurrera
eraman behar da, bi ekintzak aldi berean gauzatu behar dira.

Hesilaria

Abiadura-lasterkaria

Hesilariak garaiago dauka eraso-hankaren belauna, eta oztopoa gainditzean
hankaren atzealdeko giharrak luzatuta daude

Grabitate-zentroa gutxi igotzeak abiadura horizontalari laguntzen dio. Horregatik hesi-lasterkaria aurrera
tolesten da bulkada egin eta aireratzen den bitartean, baina horrek arazo bat dakar: eraso-hanka igotzean
enborraren tolesduraren kontrako errotazioa eratzen da. Hori orekatzeko, bulkada-hanka atzean utzi behar da
eraso-hankak hesia gainditu arte. Hesilariek hau barneratu behar dute: bulkada indartsua egin ezean,
ebakitze-hanka arrastaka eraman dezaketela, hesia jotzeko arriskuz, aldaka atzeratuko zaiela (eserita bezala) eta
grabitate-zentroa ere bermearekiko atzeratuta izango dutela.
Bulkada egin ostean hanken arteko zabalera handia —angelu kamutsa, hain zuzen— dagoela atzeman behar
da: eraso-eskua eta bulkada-hanka elkarrengandik oso aldenduta daude.
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Grabitate-zentroaren igoera handiena justu hesiaren aurretik egin behar da, hesia maldan behera bezala
gainditzeko.

Grabitate-zentroa
Hesi-lasterketetan grabitate-zentroaren gorabehera ia-ia
lasterketa lauen moduan izan behar du

Grabitate-zentroa

…eta ez jauziz egindako lasterketa.

Grabitate-zentroa hesi-lasterketetan

Hesiaren listoia gainditzearekin batera, eraso-hankaren orpoa jaisten hasten da. Jaitsiera-abiadurak hesi
arteko urratsen erritmoarekin bat eginda joan behar du: zenbat eta abiadura eta garaiera handiagoa, jaitsiera ere
arinagoa izango da. Ez ahaztu lasterketa berrazeleratzeko ekintzak oso aktiboa izan behar duela, oinak kontaktua
beherantz eta atzerantz egin behar du, lurraren kontra atzaparka eginez.
Aldakak hesira heltzean, atzeko izterrak, bernak eta oinak abdukzio-errotazio mugimendu konbinatua lotu
behar dute, hesia ez ukitzeko edo jotzeko. Hesi garaietan, zer esanik ez, aipatutako mugimenduak zabalagoa izan
behar du. Ez du, baina, bulkada-hankaren batze goiztiarra eragingo: aldakak hesi gainera heldu arte itxaron behar
da. Horrela, bigarren hankaren ekintzak lehenengo hankaren jaitsiera errazten du.

1-2: zuzena: gorputza orekatuta dago
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3: desoreka abdukzio faltagatik

4: langa kolpatzea

Jaitsiera eta kontaktua
Jaitsiera hasten da eraso-hanka listoi gainetik igarotzeko zorian dagoenean.
Eraso hanka, ekintza biziz, hesitik 1,00-1,25 m-ra lurrarekin topo egitera doa.
Haren belaunak guztiz luzatuta eta erabat tenkatua egon behar du (muskulu hedatzaileen lana) eta enborra
berriro arteztu behar da, lasterketarako egokiagoa baita.
Kontaktua eraso-oinak metatartsoaz lurra ukitzean gertatzen da, lasterrari berehala ekiteko. Orkatilak berak
indargabetu, eta gorputza aurrera bulkatu behar du, ahalik eta bizien eta arinen. Helburua da lasterketan
jarraitzeko posizioa hartzea eta ia abiadura horizontalik ez galtzea. Esan bezala, eraso-hankaren jaitsiera eta
atzaparka bortitzak ahalbideratzen du hori guztia. Hesia igarota, grabitate-zentroa bermearen gainean dago, inoiz
ez atzean.

Hesia paralelo igaro duen bulkada-hanka oraindik tolestuta dago. Barrurantz bira egin, eta belauna aurrera
eta gora eginez, lehenbailehen lasterketaren noranzkoan jartzeko.
Lur hartzeko unean, besoek lasterketaren dinamika jarraituko dute, orekatze-lana dute, bigarren hankaren
eskua atzeratu gabe.
Orkatilaren lana funtsezkoa da ekintza guztietan, baina une horretan du berebiziko betebeharra. Indar
elastikoari eta erreflexuari esker bete dezake hain ekintza garrantzitsua. Hesilarien entrenamenduan, garrantzi
handia du orkatilen eta oinen lanak.
Eraso-hankaren lan dinamikoa nolabait imajinatzeko, “aurrera eta indartsu doan makila zuzenaren” irudia
ekar dezakegu gogora.
Hesiak zenbat eta garaiago egon, hau da, bigarren hanka albora igotzeko premia handiago bada, gorputz-adarren
jasotze-ekintzek zabalagoak izan beharko dute.

110 m hesi

100 m hesi

Gaizki: grabitate-zentroari garai
eutsi eta aurrera eraman behar
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Bulkada-hankaren alborako mugimenduak eragin dituen erreakzioak orekatzeko, alde bereko besoa
gorputz-enborretik aldenduko da, kontrako noranzkoan agertzen diren errotazio desegokiak neutralizatzeko.
Calvesik esaten zuen bezala, besoak “mahai gainekoa jaso eta poltsikora sartu” mugimendua egingo du. Beste
besoak, eraso-hankarenak, ez du lan konpentsatzailerik eta ekintza laburra egiten du.
Laburbilduz lurra uztean, bulkada-oinak:
1. Izter artean angelu kamutsa osatzen da.
–– Bulkada-oinaren hankako belaunak tolestu, eta kanporantz bira egiten du, eta izterrak gora egiten du,
horizontalera. Izterraren ekintza belaunak gidatu behar du, inoiz ere ez orpoak. Izter hori (belauna
tolesturik) hesiari paralelo igarotzen da, aldakarekin batera, une berean.
2. Eraso-hankak aurrera egin behar du, guztiz luzatu gabe.
–– Orpoak listoia joko duela ematen du.
–– Zenbait emakumek hanka guztiz luzatzen dute hesi gainean.
–– Orpoak listoia gainditu ahala, oina lurrera doa, era aktiboan.
–– Eraso-hankak hesiari paralelo jarduten du beti.
–– Hankaren jaitsiera berehalakoa da, muskulu luzatzaileei esker.
–– Hanka jaisten den bitartean, oinak lurra “bilatu” behar du; oinak eta orkatilak tentsioan egon behar dute,
tinko.
–– Tentsio hori ezinbestekoa da lurra hartzerakoan.
–– Hesia gainditzean, enborra gehiago tolesten da hankaren gainean, baina begirada beti zuzenduko da
aurrera.
–– Besoek orekatzaile lana dute, errotazioen eta bulkada-hankaren eragina orekatu behar dute.
–– Eraso-hankaren kontrako besoa aurrera doa, erdi tolestuta, erpurua beherantz eta eskua sakelara
eramateko mugimendua eginez. Eskua ezin da enborraren aurretik gurutzatu.
–– Beste besoak, geldoago, ekintza xumeagoak eta askotarikoak ditu: batzuetan, ukondoa garai eta
enborraren albotik hurbil eramaten da; beste batzuetan, aldiz, atzera, eta inoiz aurrera ere bai.
Lurra ukitzean, hesilariak lasterketa-ekintzara jo behar du:
–– Eraso-hanka zeharo luzatuta bastoi baten gisa (orpoak ez du lurra ukitzen). Lurrarekiko ia zut.
–– Bulkada-hankaren izterra horizontala baino apur bat gorago dago.
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Hesi-arteko lasterketa erritmoa
Erritmoa da atletak modu periodiko eta jarraituan egiten dituen lasterketa-urratsen eta hesi-urratsen segida.
Hesi-lasterketa laburretan, behin urrats-kopurua antolatuta (8 urrats irteeran eta 3 hesi artean), emaitzen
diferentziak urratsen maiztasunari dagozkio, eta ez luzerari; izan ere, hesi artean dagoen tartea arauak zehazten
du. Hastapenetan gerta daiteke urrats gehiago egin behar izatea, orduan, hesia hanka biekin eraginkortasunez
igarotzen ikasi beharko dute.
Hesi-arteko erritmoa aztertzeko, ibilbide-unitatea aztertu beharko dugu.
Ibilbide-unitatea hesi-gainditze urratsak eta hesi biren arteko distantziak osatzen dute.
Ibilbide-unitateaz hauxe nabarmendu behar da:
• Hesi-lasterketetako urratsak abiadura-lasterketakoak baino laburragoak dira.
• Hesi arteko hiru urratsen luzerak ere ezberdinak dira beren artean.
• Hesi-gainditzea, aldiz, urrats aldatua, luzeagoa, da.
1

2

3

4

Lasterketa lauaren zatiak eta
haien ezaugarriak:
1. indargetzean, negatiboa
2. bulkadan, aktiboa
3. hegaldian, pasiboa
4. zikloaren hasiera

1

2

3

4

“Hesi-gainditze” urrats modifikatuaren ezaugarriak eta betebeharrak: ahalik eta gutxien irautea, ia-ia
lasterketa laueko urrats balitz. Hori lortzeko trakzioa, tentsioa eta bulkada bikainak izan behar dute, bai
bizitasunaren aldetik baita teknikaren aldetik ere.
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Hesi-arteko lasterketa
Tarte horretan, lasterrak kalean ondo lerrokatuta joan behar du, belaunak larregi altxatu gabe.
Hesilariaren lasterketa aztertuta, honako hau antzemango diogu:
• Urratsa laburtu arren, biribila izaten jarraitzen du.
• Lasterketan oin-berme guztiak aurrera bideratu behar dira, inolako zalantzarik edo akatsik gabe.
Lerrokatze hori (kaleen alboetako marrekiko paralelo) zaindu egin beharko da, batez ere, bulkada-bermean
eta gainditze ondoren egiten diren lehenengo urrats bietan.
• Erritmoak uniformea izan behar du, eta ez da egon behar denbora diferentzia nabarmenik,
ibilbide-unitateen artean.

2,00

1,10

2,20

1,35 1,65

1,60

1,95

2,00

1,85

3,10

1,94

3,55

Hona hemen hesi arteko pausoen laburpena eta azterketa:
URRATSAK

LEHENA

BIGARRENA

HIRUGARRENA

Luzera

Laburra (1,55m-1,75m)

Luzea (1,95-2,20m)

Ertaina (1,80m-1,95m)

Funtzioa

–– Gainditze ondorengo
errezepzioa egitea.

–– Abiadura handitzea.

–– Bulkadarako prestatzea.

–– Lasterketako ekintzak
berrorekatzea.

–– Grabitate-zentroa aireratzeko
kokatzea.

–– Hankaren abdukzioa
baliogabetzeko tentsio
handia egitea.

–– Erlaxatuta

–– Bulkadarako tentsioa
areagotzea.

–– Grabitate-zentroa 2.
bermea baino garaiago
egotea.

–– Lehenengo urratsarekin
konparatuz
grabitate-zentroa jaitsi da.

–– Lasterketa berreskuratzea
Gauzatzea

–– 3. urratsa prestatzeko, 3.
bermea oin osoaz egitea.

–– Oin-bermea ondoren
grabitate-zentroa igotzea.
–– Bulkadan hanka-enborra
lerrokatzea.

Proba luzeetan (200, 300, 330 eta 400 m ), ordea, urrats-kopuruari dagokionez, hesien arteko distantziek
aukera gehiago ematen dute. Atletak aukera dauka esfortzua urratsen maiztasunaren eta luzeraren artean
banatzeko; 13 urrats egitea ez da 15 edo 18 egitea baino hobea. Onena da lasterketa lauetan bezala aritzea.
Ez da nahitaez urrats-kopuru bera egin behar hasieratik amaieraraino: nekeak berak mugatuko du
urrats-kopurua, urratsen luzera eta erritmoa eraginkorrak izan daitezen (aldaketa bat edo bi egin). Azkenik, urrats
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bakoitiak ez dira baitezpadakoak: gomendatu bezala, hesiak hanka biekin ondo igarotzen ikasten bada, urratsak
banan-banan gehi daitezke. Horrela, 300, 330 eta 400 m egiten dituzten emakumezkoek 15, 16, 17, 18 edo 19
urrats eman ditzakete, eta gizonezkoek 13, 14, 15, 16 edo 17: laburbilduz, berdin da zenbat urrats egin, lasterketa
teknikoki zuzena eta ekonomikoa bada eta abiadura egokian egiten bada.
Kasu guztietan, lur hartu ondoren egiten den lehenengo urratsa laburra izango da, belauna zuzen doalako, eta
hesiaren ostean abiadura galdu delako. Azken urratsa ere laburtu egiten da, nahita, grabitate-zentroa berme
gainean kokatzeko, eta ez atzean. Horren ondorioz, hesien arteko urratsak luzeak eta naturalak dira.
Proba lauetan, azelerazio bakarra egiten da; hesi-lasterketetan, ordea, ezin da azelerazio bakarra egin, hesi
bakoitza gainditzean balazta-unea dagoenez (oso txikia izan arren) abiadura berreskuratu behar delako. Horrela
gertatzen da etengabe, ibilbide osoa bete arte.

Hesi-lasterketen egitura
Irteera-teknika eta ondorengo azelerazioa abiadura-lasterketan bezalaxe egiten da. Enborraren tentetze goiztiarra
ekidin behar da, hesia aurrean izan arren. Beraz, hesi-lasterketan ere abiadurarik handiena denbora tarterik
laburrenean lortzea da helburua.
Lehenengo hesia ganoraz gainditzeko egoera eratu behar da, eta horregatik zortzi urrats egiten dituzte atleta
gehienek (80, 100 eta 110 m), irteera-takoetan bulkada-oina aurrean jarriz. Hasiberriren batek lehenengo hesi
horri eraso egokia egiteko bederatzi urrats beharko balitu ere, ez arduratu; txarrago litzateke zortzi urrats
egitearren, lehenengo 13 m-ak jauzika egin behar balitu, grabitate-zentroa atzeratuta eta azelerazioa mugatuta.
Proba luzeetan —200, 300, 330 eta 400 m–koetan—, errazagoa da lehenengo hesiari eraso egokia egitea,
distantzia luzeagoa delako eta hesia baxuagoa. Gazteek helduek beste urrats egiten dituzte, distantzia bera baita
(45 m), eta gazteak izan arren, badutelako 21-22 urrats baino ez egiteko gaitasuna (23-24 urrats
emakumezkoek).
Halere, ez arduratu urrats gehiago egiten badira ere, helburua bizkortasuna eta laster ondo egitea da, ez
urrats-kopuru zehatz bat egitea.
Kontuan izan urratsak bikoitiak badira, bulkada-hanka aurreko takoan jarri behar dela, eta bakoitiak badira,
ordea, eraso-hanka jarri behar da aurreko takoan.
Irten eta lehenengo tartean, urratsaren luzera era naturalean eta arian-arian handituz doa; azken urratsa,
aldiz, laburtuko da, abiadura ez galtzeko eta hesi aurrean bulkadaren norabidea hobetzeko. Lehen hesiari ekin eta
lasterketaren erritmoari eutsi beharko dio atletak. Teknika bikaina eta bizkorra bada, lasterketa erritmo gorakorrean
egiteko gai izango da, hura maldan behera balitz bezala.
Azken tartea: azken hesia igarota, azken azelerazioa egingo da, helmugaraino. Tarte horretan gizonezkoek sei
urrats egiten dituzte, eta emakumezkoek bost; abiadura-lasterketako urratsak egin behar dituzte.

Hesi-gainditze diferentziak
Zailtasun teknikoak kontuan izanda, bi eredu aurki ditzakegu: gizonezkoen 110 m h batetik, eta 400 m h zein
emakumezkoen 100 m h bestetik.
110 m h probak besteak baino zailtasun tekniko handiagoak ditu. Sarri ikus daiteke 400 m-ko lasterkariek 400
m h egiten dituztela edo alderantziz, eta proba bietan lortzen dituztela emaitza onak. Baina abiadura-lasterkari
batek nekez egin ahal izango ditu bi probak.
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Emakumezkoetan, aldiz, badaude bestelako adibideak, Gail Devers esaterako (Bartzelona 92 eta Atenas 04).
400 m h-koan, lasterketaren abiadura eta hesi-arteko urrats-kopurua dela eta, igarotze-teknika eskasa tarte
lauetan konpentsa daiteke. Hesi-lasterketa laburretan, aldiz, eraso eta gainditze prozesuetako akatsek eragin
handia dute lasterketaren dinamikan, eta emaitza eskasak horren isla izan ohi dira.
Erritmo-diferentziak lasterketa lauen eta hesi-lasterketen artean
100 m-ko lasterkariek 43-50 urrats egiten dituzte, hesilariek ere, nahiz eta hesi-arteko tarteak egon,
urrats-kopuru bera osatzen dute, urrats bat edo bi gorabehera. 100 m lauak korritzean eta 100 m hesiak korritzean
atleta batek ematen dituen urrats kopuruen arteko diferentzia antzerakoa da atleta goi mailakoa izan edo hesilari
arrunta izan.
Abiadura-lasterketaren parametroek bi norabideetan lan egin behar dela erakusten dute: alde batetik,
urratsen maiztasunean eta luzeran bestetik.
Hesi-lasterketetan, aldiz, ez da berdin gertatzen; izan ere, oztopoen arteko distantziak zehazten du urratsaren
luzera.

Hesi-lasterketen gako teknikoak
–– Lasterketan azelerazio- eta berrazelerazio-ekintzak egitea.
–– Bulkada, gogor, urrunetik egitea, guztiz osatua.
–– Erasoa belauna garai eta zertxobait tolestuta egitea
–– Hesia gainditu ondoren, lurraren bila era aktiboan joatea, belauna tinko eta zuzen, oinarekin trakzioa eginez.
–– Hesia igaro ondoren bulkada-hankak, tolestuta, lasterketaren noranzkoan jarri behar du. Haren belauna aurrera
eta garai (batez ere, gizonezkoek) eraman behar da.
–– Besoek hanken ekintzak orekatu eta neutralizatu egiten dituzte, besoekin ez da gehiegizko mugimendurik egin
behar.

3	Ibilketa
Sarrera
Definizioa: Atletismoko modalitate hau pauso arinean ibiltzea da, eta araudiko bi
baldintza hauek bete behar ditu beti:
1. Oinetako batek lurrarekin kontaktua izan behar du.
2. Aurrera egiten duen hankak lurra ukitzen duen unetik eta
grabitate-zentroa bermearen gainetik pasatu arte, belauna guztiz
luzatuta izan behar du
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Ibiltzea betidanik jarduera naturalena izan bada ere, ibilketa atletikoa ez da hain keinu naturala eta erraza. Ez
da mendian edo paseatzean egiten dugun mugimendua edo lekuz aldatzeko erabiltzen den modukoa. Izan ere,
oso keinu teknikoa eta eraginkorra da, eta erabat araututa dago.
Araudiak ezartzen dituen bi baldintzak direla eta, teknika da emaitza onak eta hain berariazkoa den keinua
behar bezala gauzatzeko daukagun baliabidea eta bide bakarra. Bestela esanda, araudia ezinbestean bete behar
da espezialitate honetan, eta teknika ezinbestekoa da lehen baldintza horri heldu eta bizkor joateko.

Marin ibiltari ospetsuak teknika eta estiloa kontzeptuen arteko bereizketa egiten du:
–– Teknika: araudiaren mugak kontuan izanik, gure gorputza desplazatzeko egin behar diren
mugimenduak.
–– Estiloa: mugimendu multzo horien interpretazio indibiduala.
Oro har, teknika bakarra dagoela esan behar da (lehiaketetan kanporatua ez izateko behar dena, alegia) baina
estiloak ia ibiltari beste daudela esan genezake. Ibiltari bakoitzak bere ezaugarriekin bat datorren estiloa bilatu
beharko du.

Ibilketaren araudia
Abisua
Lehiaketa batean, atleta batek aurrera egiteko modua dela eta, araudia ez betetzeko arriskua badu, abisua
jasoko du. Beraz, abisua da epaileak atletari ematen dion laguntza, teknika zuzendu eta kanporaketa saihesteko.
Epaile bakoitzak abisu bakarra eman diezaioke atletari akats berdina egiteagatik.
Ohartarazpena eta kanporaketa
a) Ohartarazpena esaten zaio epaile batek epaile-nagusiari egiten dion kanporatze-proposamenari, eta
proposamen hori egiten da atleta batek araudiak debekatzen duen keinuetako bat egin eta epaileak ikusi
duelako. Atletek ohartarazpena jasoko dute lasterketako edozein unetan arauz kanpoko keinuak egiten
badituzte (belauna tolestu nahiz aireratu).
b) Hiru epaile desberdinek hiru ohartarazpen eginez gero, atleta kanporatu egingo dute, eta berri hori lehiaketako
ibilketa-epaile nagusiak emango dio atletari.
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c) Naziotasun bereko bi epailek ezin izango dute lehiaketa berean atleta berari ohartarazpenik egin.
d) Lehiaketan zehar atleta bati ezin izan bazaio ohartarazpenik komunikatu, lehiaketa amaitzean kanporatu
dezakete.
e) Ohartarazpenetan adierazle hauek erabiltzen dira, arau-haustea zehaztuta: horiak eta gorriak Adierazle horiak
ohartarazpenak dira, eta mota bi daude: bata belauna tolesten dela adierazteko, eta, bestea, aireko fasea
dagoela adierazteko. Adierazle gorriek kanporatua izan dela jakinarazten dute, eta ondorioz atletak lehiaketa
utzi behar du.

Ohartarazpen-adierazleak

Irteerak tiro batez adierazten dira. Atleta asko dauden lasterketetan, irteera baino 5 minutu arinago ohar bat
egin behar da.
Erretiratzea
Atleta bat lasterketatik berehala erretiratu beharko da lehiaketa-antolatzaileak izendatuko sendagile-taldeko
norbaitek hori agintzen badu. Sendagile horiek nor diren argi eta garbi egon behar da adierazita
lehiaketa-eremuan.
Anoa- eta edari-/belaki-postuak
a) Lasterketa guztien irteeran eta helmugan, ura eta beste edari egoki batzuk ipini behar dira.
b) 10 km-rainoko probetan ura eta belakiak banatu behar dira araudiak zehazten dituen tarteetan, klimatologiak
horretara behartzen badu.
c) 10 km baino luzeago diren lasterketetan, bira bakoitzean anoa-postuak jarri beharko dira. Horrez gain, ura
bakarrik banatzen den esponja- eta edari-postuak ere paratu beharko dira.
Errepideko ibilbideak
Estadioan hasi eta amaitzen diren lehiaketetan zirkuitua estadiotik ahalik eta hurren antolatuko da.
Probaren garapena
20 km-tik gorako probetan, atleta batek ezin izango du errepidea utzi epaile baten baimenik gabe.
Ibilketa-proba asko daude. Hala ere, olinpikoak honako hauek dira: 20 km emakumezko eta gizonezkoentzat,
eta 50 km gizonezkoentzat bakarrik.
Lehiaketetan ez da sailkapen-lasterketarik egiten, lasterketa bakarra baizik. Ibilbidea estadiotik kanpo
antolatzen da eta bertan hasi eta amaitzen da. Anoa-postuak araudiaren arabera egoten dira kokatuta.
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50 km-ko proba atletismoko programan egiten den luzeena da, eta goi-mailako ibiltariek 4 ordutik beherako
markak egiten dituzte.

Ibilketaren teknika
Helburua: leku aldatzearen abiadura eta ekonomia (efikazia) erraztea, nazioarteko
araudiari jarraituz eta ibiltariaren ezaugarriak kontuan hartuta

Lasterketetan berme eta aireko faseei buruz hitz egiten genuen; modalitate honetan, berriz, berme bakarreko
eta oin-biko faseei buruz hitz egingo dugu.
Araudiak aireko fasea debekatuta dauka espresuki, eta agintzen du oin bat, gutxienez, beti izan behar dela
lurrarekin kontaktuan. Horrez gain, araudiko beste ezinbesteko baldintza da gorputza bermearen gainetik pasatzen
den unean, belauna guztiz luzatuta, hedatuta egon behar dela.
Oin-berme bakarreko fasea
Faserik luzeena eta aktiboena da, bertan trakzioa eta ondorengo bulkada egiten direlako.
Hasi: aurreratutako oina orpoz lurrean bermatu eta atzeko oinak lurrarekiko kontaktua galtzen duenean
hasten da.
Amaitu: bulkada oinaren puntak (erpurua) lurrarekiko kontaktua galtzen duenean amaitzen da.

Ibilketako berme bakarreko fasea
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Atzeko hankak bulkada burutzen duenean aurreratutako oina lurrera iritsiko da eta orpoz lurra ukituko du
(araudiaren aginduz) belauna guztiz hedatuta dagoelarik. Kontaktua egin ondoren eta gorputza aurreratzeko,
zoruaren kontra trakzio-ekintza hasiko du.
Trakzioa: orpoa lurrean jartzen den unetik grabitate-zentroa bermearen gainean jarri arte irauten du. Esan
bezala, kontaktua orpoarekin egiten da bernarekiko 90ºko angeluan gutxi gorabehera, oin-azpiaren osotasuna era
biribilean jarriz, punta kolpe batez jarri beharrean, horrek inertzia-galera eragingo luke eta. Biribilean mugitze
horrek eragingo du lurra gogor eta eteterik gabe presionatzea, orkatilaren giltzadurak atzerantz luzaketa bizia
egin arte. Luzaketa bitartean hasten da bulkada, grabitate-zentroa bermearen gainetik igarotzean, hain zuzen.
Hankak luze (belauna hedatuta baina ez blokeatuta) eginda lurra ukitzeak aldaken aurrera egitea errazten du.
Ipurdiko muskuluen eta iskiotibialen lana oso garrantzitsua da. Aldaken oszilazioak eta besoen eragiketa
zuzenak laguntzen die beheko gorputz-adarrei eta aipatutako muskuluei trakzioa egiten.
Grabitate-zentroa (aldaka) oinaren gainetik pasatzean, bulkada hasten da:
Bulkada-fasea: sostengu-unetik (grabitate-zentroa belaun hedatuaren gainetik igarotzean) oinak lurra utzi
arte irauten du.
Orain, aldakaren atzeko aldeko muskuluen lanari, hankako eta oineko beste muskuluen lana ere batzen zaie
(trizeps suralarena, besteak beste), hedapen-ekintza gogotsuan.
Lurraren kontra egindako indarrari inertzia gehitzen zaio, eta horrela eratutako bultzadak bermearen gainetik
eta aurrerago eramango ditu aldakak, oztopo eta balaztarik gabe, esandako alderanzko (kanporanzko) kulunkari
esker.
Hauek dira bulkada-fasean zaindu beharreko ekintzak:
–– Bulkada ondo amaitzen dela zaindu behar da eta oina ahalik eta denbora luzeena izan lurrean abiadura
irabazteko, edo ez galtzeko.
–– Aldaken gorabeherak saihestu eta lurrarekiko ibilbide ia paraleloa egin dezaten ahalegindu behar da
–– Atzeko hankak lurra utzi aurretik, aurrera doanari lurra ukitzeko denbora eman behar zaio.
Ekintza bitartean belaunak luzatuta egon behar du, eta bakarrik tolestuko da bulkada amaitu eta oina lurretik
altxatzen denean aurrera joateko.
Hankaren ibilbidea lurretik oso gertu eta berme-oinaren ondotik egiten da, erlaxatuta. Beraz, une hori
sostengu-unea da, eta hanka libreari hanka kulunkaria esaten zaio.
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Ekintza horretan bulkada hanka ez da gehiegi tolestu eta altxatu behar, aireko fasea sorraraz lezakeelako.

Energia aurrezteko, bulkada ez dagoenean oso garrantzitsua da esandako erlaxazioa izatea. Bulkada egiten
duen hankaren aldeko aldaka eta sorbalda jaitsi egingo dira zertxobait, eta bermean dagoen aldeko aldaka eta
sorbalda, aldiz, igo egingo dira apur bat.
Hain da garrantzitsua bulkada, ezen ekintza luzatzeko asmoz, kontrako aldaka horizontalean oszilatu eta
hankarekin batera aurreratuko den, urratsa ahalik eta gehiena luzatzeko.
Hala ere, aldaken oszilazioak eragiten duen grabitate-zentroaren gorabeherak ahalik eta txikiena izan behar
du, lasterketan baino askoz txikiagoa. Mugimenduak horizontala eta aurreranzkoa izan beharko du, alboranzko
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gehiegizko mugimenduak ebitatuz: ibiltariak pasabide estu batetik doala irudikatu behar du, alborako
desbideraketarik gabe, aurrerantz eta luze joanda, eta ez gorantz.

Ibilketako grabitate-zentroaren ibilbidea

Bulkada-fasean enborra zertxobait aurreratuta egongo da, eta hanka libreak aurrera egiten duen bitartean,
enborra zertxobait tentetuko da, baina inoiz ere ez da aldakak baino atzeratuago jarriko.
Besoek, 90ºko angeluan tolestuta, beheko atalak mugitzerakoan eratu diren errotazioak neutralizatuko
dituzte.

Besoen lana alboz ikusita

Hala ere, garrantzizkoa da sorbaldak eta enborra erlaxatuta izatea, ibilketa-probak oso luzeak baitira eta
derrigorrezkoak ez diren esfortzuak aurreztea funtsezkoa da.
Ibilketaren mekanikan, bulkada da faserik garrantzitsuena eta eragin handiena duena. Beraz, une horretan
egiten den azelerazioaren ondorioz lortzen den abiadura hurrengo faseetan ez galtzea da teknikaren helburua.
Trakzio- eta bulkada-faseetan egiten den lanak efektiboa izan behar du aurrera egitea ona izateko.
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Berme bikoitzeko fasea:
Izatez oso laburra da, baina fase honetan lortzen da
urratsaren luzera maximoa. Atzeratuta (bulkada egin
duena) geratu den aldaka, izter, berna eta oinaren
erabateko hedapenari esker egingo da luzera maximoa.
Esan bezala, pausoa gehiago luzatzeko, aldaka horrek
plano horizontalean errotazioa egingo du.

Berme bikoitzeko fasea hasteko, aurreratuta dagoen
oinak lurra ukitzen du orpoarekin (gorputzaren
bertikaletik oso aurreratuta), belauna zuzen (tibia eta
femurra lerro batean) izanda. Atzeko oinak bulkada
burutzen du, orkatilan hasi eta behatzetaraino oso-osorik
luzatuta. Jarraian erpuruak kontaktua galtzen du.

Ibilketaren berme bikoitzeko fasearen hasiera,
aurreratutako oinaren orpoak lurra ukitzean

Oso une garrantzitsua eta baliagarria da erabili behar ez diren gorputz-adarrak erlaxatzeko, jarrera horrek
urratsaren zabalera eta mugimenduen maiztasuna erraztuko baititu, eta ezin hobeak izatea eragingo.
Luzerak eta bulkadak aurrera egiteko indarra eratzen duten arren, erlaxazioa mugimenduen maiztasunaren
laguna da, behar-beharrezkoa funtsezkoa abiadura handiagoa lortzeko. Izan ere, abiadura handitu nahi bada,
urratsak luzeagoak egitea baino hobe dugu maiztasuna areagotzea, horrek lagunduko baitigu kanporaketak
saihestu eta gure helburua “arriskurik” gabe lortzen.

Ibilketaren oinarri mekanikoak
Jakin dakigun legez, bulkada eta maiztasuna dira aurrera jotzeko erabiltzen diren faktoreak, bai lasterketan bai
ibilketan. Haien emaitza eta ondorio eraginkorra inertzia izango da.
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Badakigu gainera, bulkada, definizioz, hanken akzioen ondorioz gorputzaren masa mugitzea dela (lasterketetan
eta ibilketan, gorputza aurrera eramatea). Beraz, zoruaren kontra egindako ekintzan dago gakoa. Ibilketan bulkada
ezin da lasterketan bezain dinamikoa izan belaunaren eragina falta delako.
Bulkada: gorputzaren masak aurrera egitea eragiten duen indarra. Lurraren gainean egiten den ekintza horren
bidez abiadura irabazi eta gorputza aurrera eramaten da. Ibilketan ez da lasterketan bezain bizia izaten.
Maiztasuna: hanka batek daraman abiaduraz baliatuz, bulkada amaitu, aurrera joan eta berriro zorua ukitu
arteko zikloa burutzeko behar den denbora da. Maiztasun-mota honek taxutuko du ibilketa: aurrera doan hankak
ez dauka belauna tolestuta, eta oina lurretik oso hurbil joango da, ia arrastaka baina marruskadura gabe.
Inertzia: aurreko bien ondorioa da, eta daramagun abiaduraren araberakoa izango da.
Ibilketaren teknika gainetik azaldu dugun arren, keinu teknikoaren fase bakoitzean gorputz-atal garrantzitsuenek
nola parte hartzen duten zehaztuko eta aztertuko dugu.
Lehenengo eta behin azpimarratu behar dugu zein garrantzitsua den grabitate-zentroaren ibilbidearen
garaiera egonkor mantentzea, haren gorabeherek ekarpenik gabeko energia-gastua eragiten dute eta.
Teknikan, hiru mailatako mugimenduak daude:
–– Oinarrizkoak: hankek eta aldakek egiten dituztenak.
–– Osagarriak: beso eta sorbaldekin egiten direnak.
Mugimendu multzo biak korrikalariaren borondatez egiten dira.
–– Gainontzekoak: aurreko bien ondorioz egiten direnak, emaitzak.
Atalen lana:
Aldakak: funtsezko lana beteko dute teknika zuzena gauzatzeko. Haien lana da:
–– Grabitate-zentroa zuzentasunez aurrera eramatea.
–– Grabitate-zentroari garaiera egokian eustea.
Aldakek eramaten dute gorputza aurrera hankak fase ez-aktiboan daudenean. Beraz, aldaken lana urratsen
maiztasunaren eta luzeraren araberakoa da.
Esan bezala, aldakak atletak nahita mugitzen ditu horretara. Izan ere, oina aurrera eraman, orpoa arazo gabe
lurrean jarri eta inertzia lortzeko ezinbesteko egiturak dira aldakak.
Horretarako, ibiltariak bereizgarria duen keinu bitxia gauzatzen da eta aldaken oszilazioa esaten diogu.
Giltzadura horrek egiten dituen mugimendu horizontalez, alborakoez eta bertikalez osatzen da. Hain mugimendu
bereziaren helburua grabitate-zentroaren ibilbide zuzena lortzea da, pausu bakoitzean grabitate-zentroa egonkor
mantentzea, alegia.
Pausoaren luzera handitzeko, aldakek plano horizontalean egingo dute aurrera, aurrerantz doan oinak
lurrarekin kontaktua izan arte. Denbora tarte horretan gauzatzen da ekintza bertikala, trakzioan hasi eta bulkadan
amaituko dena: aurrera doan hanka librearen oina bermearen ondotik pasatzen denean, haren aldaka jaitsi egiten
da eta sostengu-hankaren aldaka igo. Ondorioz alboranzko mugimendua agertuko da aldakan.
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Aldakaren alborako mugimendua

Esan bezala, aldi berean egiten diren bi mugimenduen ondorioz ekintza berri bat agertzen da, ibiltariaren
ezaugarri dena. Denbora berean, gorputzaren beheko adarren eraginez, gandor iliako bakoitzak bira egiten du
zeharkako ardatzaren inguruan gora, behera eta albora.
Mugimendu hori ez da nabarmendu behar, bestela enborreko muskuluek alferrikako lana egin beharko dute
mugimendu hori koordinatzeko eta orekatzeko, eta energia-gastua handitu egingo da.
Giltzadura hori erraz mugitzea ibiltariaren ezaugarri garrantzitsua da, eta egoki landu behar da.
Hankak: benetako lokomozioa egiten dute, indar positiboa eratzan baitute. Lanaren azterketa egiteko, bi zati
aktibotan banatzen da, nahiz eta ondo jakin, praktikan, bulkada-trakzio ekintzak mugimendu oso eta bakarrean
gauzatzen direla.
Besoak eta sorbaldak: hanken eta aldaken orekatzaile dira, eta
horiek eratzen dituzten mugimendu bereziak konpentsatzen dituzte:
sorbalda jaitsi egingo da berme-aldakaren igoera orekatzeko.
Besoen ibilbidea konbergentea da aurrean, eta dibergentea
atzean.
Akzioaren abiadurari eusten eta areagotzen laguntzen dute.
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Enborra eta burua:
Enborra zuzen, aske joan behar du. Oso aurreratuta badoa, gorputzaren desoreka eragingo du, eta oina arinegi
altxatuko da lurretik. Zuzenegi badago, bizkar-hezurraren inguruko muskuluen gehiegizko tentsioa eragingo du.
Bulkada-oinaren akzio goiztiarra eragin dezake.
Akzioak: enborrak sostengu-lana egiten du, eta aldakaren alboranzko mugimenduen eta mugimendu
horizontalen orekatzailea da (berdina baina kontrako noranzkoan).
Teknika ikastean, IKAS-METODOLOGIAren bidez funtsezkoak diren berezitasunak barneratu behar dira, ondo
ikasteko.
20 eta 50 km ibilietan gauzatze-teknika berbera izan arren bietan, akzioen intentsitatea, urratsen luzera eta
muskuluen tonua desberdinak dira.

4 JAUZI-espezialitateAK
4.1	SARRERA
Jauzien ezaugarriak
Atletismoko jauzien multzoa lau espezialitatez osatuta dago. Bai emakumezkoentzat baita gizonezkoentzat ere.
Espezialitateak honakoak dira:
–– altuera-jauzia
–– luzera-jauzia
–– jauzi hirukoitza
–– pertika-jauzia
Jauzi guztiak lau fasetan antolatu eta gauzatzen dira, eta egitura hori jarraituta aztertuko da bakoitzaren
teknika:
–– lasterraldia
–– oldarra edo oldar egitea
–– hegaldia
–– erortzea
Faseak garrantzi teknikoaren arabera sailkatzen baditugu, hau da ordena egokia:
–– oldarra, jauziaren faserik garrantzitsuena.
–– lasterraldia
–– hegaldia edo listoia gainditzeko fasea
–– erortzea
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Jauzi bertikaletan (altueran eta pertikan) listoi-gainditzeak aurreko bi faseen eragin handia dauka eta jauzi
horizontaletan (luzera eta hirukoitza), berriz, hegaldiaren eta erortzearen gauzatzea aurreko bien araberakoa
izango da.
Pertikaren kasuan ez bezala, beste hiru jauzien hegaldiko parabola oldarrean zehazten da, abiadura horizontal
gehiena ekintza bertikal edo aurreranzko bihurtzen denean. Pertikan ez da gauza bera gertatzen. Oldar egokia
ezinbestekoa bada ere, hegaldi bitartean pertikari helduta dagoen atletak grabitate-zentroaren ibilbidea alda
dezake jauziaren azken gauzatze modua hobetzeko.
Jauzien sailkapena egiteko, espezialitate bakoitzean behar den abiadura horizontala irizpide hartuz gero,
luzera-jauzia da bizkortasun handiena behar duen proba. Beraz, abiadura handian egiten dira bai lasterra bai
oldarra, eta hori atletaren maila teknikoaren erakuslea da. Jauzi hirukoitza sailkapeneko bigarren tokian dago: 40
m-ko lasterketa egin eta haren lehen oldarrak luzerakoak baino zertxobait gehiago iraun behar du.
Pertika-jauzian uneko abiadura handia izatea baino, garrantzitsuagoa da pertika eta guzti arin korritzeko
gaitasuna. Oldar egiteko ere pertika mugatzailea da, atletak pertika oldar-kutxan sartzeko trebeziaren araberakoa
baita oldarra.
Altuera-jauzian lasterketa ez da gainontzeko jauzietan bezain garrantzitsua, eta oldarrak gehiago irauten du.
Jauzien hegaldia dela eta, pertikan ez, gainontzeko jauzien traiektoria oldarrak zehazten du. Beraz, oldar egin
ondoren atletak ezin du ezer egin jauzia hobetzeko. Hala ere, jauzi eskasa egingo da hegaldiko eta erortzeko
teknikak ez badira ondo erabiltzen.
Teknikari dagokionez, pertika-jauzia da espezialitaterik zailena, eta entrenamendu asko behar da jauzia egiten
ikasteko.
Luzera-jauziaren eta batez ere jauzi hirukoitzaren teknika entrenatzean, ez da laster guztia egiten, oldarrak
gogorrak direlako gorputzarentzat. Teknika-entrenamendu saioen artean atseden-tarte handian hartzea komeni
da, gorputzak bidezko errekuperazioa izateko. Zenbait herrialdetan debekatuta daukate jauzi hirukoitza egitea
hamalau urte baino gazteagoak diren atletek, giltzaduretan eta oinetan izan ditzaketen kalteengatik.
Gorako jauzien teknika-saioek, berriz, ez dute hain atseden-premia handia eta maizago egin daitezke. Laster
osoa ere arazorik gabe egin daiteke.

4.2 Altuera-jauzia
Sarrera
Altuera-jauzian edo gorako jauzian jauzilariak bulkadako korrikaldi baten ondotik goranzko jauzi bat egiten du, oin
baten gainean oldar eginez, garaiera jakin batean kokatua dagoen langatxoa edo listoia gainditzen edo pasatzen
saiatuz.
Gorako jauzia “malguki-mugimenduaren” espezialitatea da. Altuera-jauzilari batek ezinbestekoak dituen
ezaugarri biak honakoak dira: garaiera handia eta malguki-ahalmen handiko hanka. Goi-mailako atleten garaierak
1,90-2,00 m tartean daude. Gainera, garaiak izan arren, atletok koordinatuak eta bizkorrak izan behar dira.
Atletak hautatzean, entrenatzaileek kontu handia izan behar dute heldutasun-prozesua dela-eta gazteek izan
ditzaketen erritmo desberdinekin, batez ere indarrari dagokionez.
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Izan ere, espezialitatearen funtsezko gaitasuna, indarra, arinago nabaritzen da atleta baxuengan altuengan
baino, eta sarritan irakasleek paradoxak aurkitzen dituzte eskola-mailako atletak ikustean.
Hasieran, erraz eta ondo jardungo dira altuera-jauzian kaxkarrak baina indarra helduta duten ikasleak,
altuagoak baina indarra erritmo motelagoan garatzen duten atletak baino. Epe laburrean, atleta kaxkarrek
emaitzak onak izan ohi dituzte eskola-mailako altuera-jauziko lehiaketetan, baina marken eboluzioa bertan behera
geratzen da.
Beraz, atleta garaien alde egin behar da beti apustu, batez ere antzematen bada garapen-prozesuak ez dietela
oztopatuko koordinazio eta abiadura gaitasunik, edo atletok ez dutela pisu gehiegirik.
Munduan barrena egindako ikerketa estatistikoen arabera, gorako jauzilariak gero eta garaiagoak dira, eta,
gainera, atleten garaieraren eta lortzen dituzten jauzien arteko diferentzia gero eta txikiagoa dela.
Gorako jauzia egiteko bi estilo daude. Batean, sabel arrabolean, oldarra gorantz egin eta gorputzaren aurreko
aldearen paretik pasatuz gainditzen da listoia. Bestean, Fosbury estiloan, oldar egin eta listoiari gorputzaren
atzealdea emanda egiten da. Egun Fosbury Flop da jauzilari guztiek erabiltzen duten teknika.
Bi tekniken artean diferentzia handiak daude eta hauexek dira:
Sabel-arrabol teknika: atletak jauzi gorantz egiten du hanka librea altxatu, ondoren gorputza jiratzen du ardatz
horizontalaren inguruan eta beherantz, hau da lurrerantz, begira dagoela gainditzen du listoia. Estilo horretan,
lasterketa zuzena eta laburra da, eta listoiari hurbiltzeko abiadura txikia lortzen da.
Oldarra listoiari hurbilago dagoen oinaren orpoa ezarrita egiten da.
Listoiaren gainetik gorputzaren aurreko alde guztia pasatzen da, eta hanka librea eta albo bereko eskua dira
listoia aurrenen igaroko duten gorputzeko atalak.
Gaur egun gero eta atleta gutxiagok erabiltzen dute teknika hori.
Fosbury estiloa: listoia atzeraka gainditzen duen gorako jauziko estiloa da. Dick Fosbury jauzilari
iparramerikarrarengandik hartu zuen izena. Mexikoko Joko Olinpikoetan parte hartu eta teknika hau erabiliz
urrezko domina lortu zuen. Mundu osoan zehar zabaldu zen, garai bateko sabel-arrabola ia erabat desagertzen
zen bitartean. Teknikak hau ahalbidetzen du:
Bihurgunean abiadura handiagoa hartu eta indar zentrifugo gehiago eratzea, horizontalean dagoen listoia
igarotzeko. Beraz, jauzia egiteko atletak behar duen ekintza bertikala oldarrean eratzen da. Oldarra listoitik
urrunago dagoen hankarekin egiten da.
Gorputzaren bizkarra pasatzen da listoiaren gainetik, eta gorputzaren goiko aldea eta eskuak dira listoia
lehenengo igaroko duten gorputzeko atalak.
Jauzirako zona eta materiala
Oldar- edo bulkada-zona batek, saltometro batek eta erortzeko hobi edo jausleku batek osatzen dute jauzirako
instalazio edo zona.
Jauziaren hurbilketa-lasterketa ez da pasabide batean egiten, luzera-jauzian bezala, espazio zabalean baizik.
Pistako bihurgune baten barrualdea erabiltzen da horretarako. Hala ere, lasterketa egiteko eremuak 15-25 m luze
izan behar du, eta askotan atletek bihurgunean dauden pistako kaleak ere erabiltzen dituzte lasterketa egiteko.
Jauslekua 3 u 5 m-ko lastaira da, eta listoiak 4 m luze eduki eta 2 kg baino arinagoa izan behar du.
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Materialen aldaketek eragin handia izan dute gorako jauziaren tekniken eta marken eboluzioan. Hasieran
jauslekuak hareazko eremuak ziren eta aldatuz joan dira eguneko apar-gomazko lastaira seguruak izan arte.
Altuera-jauziaren teknikaren eboluzioa
XX. mendea abiatzean “guraize seriea”-rekin hasi zen altuera-jauziaren estiloen eboluzioa: aurrenez guraize
arrunta, guraize bikoitza edo Lewden gero, eta ondoren guraize etzana egin ziren. Geroago, guraize etzanak
eboluzionatu zuen eta listoia paralelo eta ahoz gora gainditzeko estiloa sortu zen.
Sasoi hartan jauslekuko materiala egokia izan balitz, altuera-jauziko teknikak Fosbury estiloko modu
antzerakoren batera eboluzionatuko zuen. Baina jauslekua hareazkoak izanda, besoarekin edo hankarekin
lurreratu eta indargabetu behar zen gorputzaren erortzea, eta ezin zen inondik inora halako erortzea bizkarraren
gainean egin. Ondorioz, teknika egiteko beste bide batzuk ikertu eta “arrabol” teknikak nagusitu ziren, oldarra
listoitik hurbil zegoen hankarekin egiteko, alegia.
Hasieran albo-arrabola egin zen, eta listoia alboz gainditzen zen. Geroago sabel-arrabola egiten hasi zen,
barruko hankarekin oldar egin, gorputza jiratu eta atleta lurrerantz begira dagoela gainditzen zen listoia. Hasieran,
gorputza listoiarekiko paralelo zihoan eta geroago zanga batez jauslekura erortzen zen.
Bitartean, jauslekuko materialak hobetuz joan ziren eta horrek teknikaren aldaketa handia ahalbidetu zuen
berriro. Fosbury estiloa zabaldu zen, nahiz eta, berez, Debbie Brill kanadarrak landutako estiloa izan.
Araudia
–– Oldar-jauzia oin bakar baten gainean egin behar da.
–– Lehia hasi aurretik lehia-ordena zozkatu egiten da.
–– Lehiaketa aurretik epaileek eta antolatzaileek zehazten dute listoiaren hasiera-garaiera eta zenbat cm
gehitu listoia igotzen den bakoitzean. Tarteok atleten mailaren araberakoak izango dira.
–– Adibidez: lehiaketa 1,40 m-tan hasi eta 5 cm-tik 5 cm-ra igoz doa 1,60 m-raino (1,40; 1,45; 1,50; 1,55;
1,60). Gero 3 cm igoko dira gora egin behar den bakoitzean (1,63; 1,66; 1,69; 1,72…).
–– Atleta bakoitzak lehiaketa nahi duen altueran has dezake.
–– Listoia gainditzen saiatu eta arauz kontrako jauzia eginda, ekinaldia baliogabetu egiten da.
–– Jauzia baliogabetzeko ohiko kasuak honako hauek dira:
–– Listoia saltometrotik erortzen denean, jauzilariak eraginda.
–– Jauzilariak arauz, jauzia egiteko daukan denbora tartea baino beranduago hastea. Goi-mailako lehiaketetan
90 s ditu atleta bakoitzak horretarako.
–– Jauzi egin aurretik listoiak eta lurrak eratzen duten planoa gorputzeko atalen batekin zeharkatzen bada.
–– Marka altuena lortu duen atleta izango da lehiaketaren garailea. Bik edo gehiagok gehiengo altuera bera
eginez gero, honako araudizko premisak jarraitzen dira irabazlea ateratzeko irizpidetzat:
Irabazlea da azken altuera saialdi gutxiagotan gainditu duena. Adibidez, bi atletek 2 m gainditu eta 2,02 m
pasatu ez, irabazlea da 2 m-ok saio gutxiagotan gainditu duena.
Kasu horretan ere berdinketa ateratzen bada, atleta bakoitzak lehiaketa bitartean egin dituen saialdi
guztiak zenbatu (onak edo ez) eta irabazle izango da jauzi gutxien egin dituena.
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Hala ere, berdinduta jarraitzen badute atletok, sailkapena egiteko beste modu batean egiten da, soilik
lehenengo postua jokoan badago. Huts egin duten altueratik hasita cm-ak banan-banan jaitsi eta aukera
bakarrez salto egingo dira. Irabazlea da marka batean lehiakideak huts egin eta atleta batek gainditzen
badu.
Hiru aukera daude altuera bakoitza gainditzeko, eta atletak kanporatzen dira hiru huts jarraian eginez
gero. Kasu batzuetan, estrategia gisa, atletak altuera bat lehenengo saialdian gainditu ez eta geratzen
zaizkion bi saialdik hurrengo altueran egiteko uzten ditu. Lortu ezean, gainditutako azken jauzia erabiliko
da lehiaketako sailkapena egiteko.

Fosbury estiloaren teknika
Altuera-jauzian energia zinetiko guztia energia potentzial bihurtu behar da teknikaz baliatuz. Izan ere, Fosbury
estiloaren ezaugarrietako bat, bihurgunean egiten den lasterketaren zatia, da energia handia eratzeko baliabide
teknikoa.
Oldarrean energia horri goranzko noranzkoa eman behar zaio eta ekintza bertikal bihurtu behar da. Jauziak
duen osagai horizontala lasterketan eratzen da, eta oldarrean energia gehitzeaz gain, lortu den energiari noranzko
bertikala ematen zaio. Energiaren birbideratze hori egiteko moduak atletaren maila teknikoa erakutsiko du.
Altuera-jauziko Fosbury estiloak lau fase ditu: lasterraldia, oldarra, hegaldia eta listoi-gainditzea eta erortzea.
Lasterraldia
Atletak laster progresibo, harmoniko eta kontrolatua egin behar du, oldar-unean menpera dezakeen
abiadurarik handiena izateko. Fosbury estiloaren ezaugarri den bihurguneko lasterketan oldarrean erabiliko den
momentu angeluar handia sortzen da

Gorako jauzian oldarrean eratzen diren bi momentu angeluar

Gorako jauzian ez dago oldar-oholik, baina oldarra toki egokian egin behar da, hau da, lasterraldiak neurtuta
egon behar du, 6 eta 12 zangokada bitartean egiten dira, erraz eta luze, oldarra toki egokian egin eta helburuak
lortzeko.
Fosburyko lasterraldiaren abiapuntua kalkulatzeko, listoiaren jarraian lerro bat egin, eta neurgailutik bi eta sei
metro artean, perpendikularra egin lasterraldi-eremurantz.
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Saltometroa erreferentzia hartuta, lasterketa eskuinera edo ezkerrera alboratuta hasten da. Alde batetik edo
bestetik hastea oldar-hankak baldintzatzen du. Hanka zein den, kontrako aldetik hasten da lasterketa. Oldar-hanka
ezkerra daukaten atletek jauzirako zonaren eskuineko aldetik egin beharko dute lasterra. Alderantziz, eskuinarekin
oldar egiten dutenek ezkerreko aldetik egingo dute korrika.
Jauzilari gehienek ezkerreko hankaz egiten dute oldar.
Helburuak:
–– Oldar-unerako atletak menperatu ahal duen abiadura horizontalik handiena lortzea. Horrela egin ezean,
jauzilariak listoiaren kontra egingo luke.
–– Oldarra egiteko, gorputzaren adarrak posizio onenean kokatzea.
Lasterketa-teknika: atletak eroso sentitu behar du lasterketa bitartean. Lasterketa arian-arian azeleratu,
gorputz-enborra zertxobait aurreratu eta oinkadak luzeak eta errazak eman behar ditu. Belaunak garai eta besoek
azken oinkadetan lagunduko dute gehien. Oinek trakzio-lan handia egin eta aurrera bultza egiten dute.
Luzera:
Fosbury estiloan egiten den lasterketak sei eta hamabi oinkada artean ditu. Hasiberriek sei urrats eta maila
onekoek hamar-hamabi ematen dituzte. Lasterketaren lehenengo zatia zuzena eta listoiarekiko perpendikularra
da, eta bi eta sei-zortzi oinkada artean ematen dira. Jarraian, bihurguneko ibilbidean, lau oinkadak ematen dira,
eta bigarren zatia bihurgunean egin ondoren azken lau oinkadak ematen dira.
Zatiak:
Atletak jauzia egiteko behar duen energia lortzen du lasterketaren bidez. Lasterketak bi zati ditu: batean,
progresio- edo azelerazio-lasterrean, hain zuzen, artez korritzen da. Bestea oldar-prestatzea da eta bihurguneko
lasterra da.

Lasterraldiaren lehenengo 5 urratsetan, atletak azeleratu behar du, oinkada bakoitza aurrekoa baino
indartsuago. Bihurguneko tartea egitean eta abiadura ez galtzeko, gorputza barrurantz makurtu behar du.

Progresio edo azelerazio-lasterketa arteza: arian-arian azeleratu eta abiadura handia lortzea da helburua.
Lasterketa aurretik hiruzpalau urrats egiten dira normalean, lasterra biziago hasteko. Begirada listoiari eta
belaunak garai eraman behar dira hasierako oinkadetan.
Bihurguneko lasterra. Bihurgunean azken lau oinkadak egiten dira. Lehenengo hiruren helburua da gorputz
osoa bihurgunearen barrurantz makurtzea. Hauek dira lasterraren tarte horren gakoak:
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–– Bihurgunean gorputza, goitik behera, barrurantz makurtuta dago; 30º daude gorputzaren luzerako
ardatza eta bertikalaren artean, gutxi gorabehera. 7-9 metroko erradioa eta gorputzaren 70º-ko makurdura
dira parametro arruntak.
–– Bihurgunearen erradioa abiadura horizontalaren, makurduraren eta jauzilariaren neurri antropometrikoen
araberakoa da. Atletaren altuera, pisua, aldaken garaiera… funtsezkoak dira, eta bihurguneko lasterrari
eragiten diote. Erradio laburrak eta lasterketa-abiadura handiak, indar zentrifugoa handituko dute, eta
gorputzaren makurdura handitu beharko du atletak hori orekatzeko.
± 70º

Ohiko akats larria izaten da gorputz-enborra barrurantz tolestea, baina gorputzeko beheko adarra ez
makurtzea.
Lasterraldiaren akzio erabakigarrienak azken bi zangokadetan (3 bermeetan) egiten dira.
Azken-aurreko oinkadan, makurdura zuzenduz doa, eta, azken urratsean, aldaka berme-hankaren gainean
dago jadanik. Azken-aurreko zangokada azkena baino laburragoa da, eta grabitate-zentroa ere jaits daiteke. Azken
bi oinkaden bermeak lerro batean egin behar dira, eta azken-aurreko oinkadan saihestuko da bai eskuineko
hankak oso eskuinera egitea, bai ezkerreko hankak, azkeneko bermean, oso ezkerrera egitea.
Beraz, eta bihurguneko azken urratsei dagokienez, lehenengo hiru oinkadetan gorputzaren makurdura egiten
da eta laugarrenean, arian-arian tentetu egiten da. Oldar-unean, gorputzak oldar-bermearen gain-gainean egon
behar du. Urratsen bermeak aldakaren azpian egingo dira lasterketaren bulkadak ondo gauzatzeko. Kontu handiz
ekin behar zaie lasterketako azken bermeei eteterik ez egiteko.
Azken urratsa atletismoko beste jauzietan baino luzeagoa da, eta, horregatik, oldarra ondo egiteko eta osagai
bertikalaren balio handiena lortzeko, gorputza zertxobait atzeratu eta ezkerreko bermea (oldar egiteko jadanik)
grabitate-zentroaren proiekzioa baino aurrerago jarri behar da.
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Oldarra

Altuera-jauziko oldar-unea, hiru puntutik ikusita

Oldarra hasteko, atletak gorputza atzeratuta eta enborra atzera eginda izaten du. Oldar-oinak ibilbide biribila
hasten du, nahiz eta aldaka baxuago egon eta orpoak lurrari begira dagoen. Fosbury estiloaren hasieran, oldarra
egiteko oinaren orpoa ezartzen zen lurrean. Gaur egun, nahiz eta orpoarekin kontaktua egin, bermea oinazpiarekin
egiten da, metatartsoarekin, bizkor eta bizi.
Oldarra listoitik 70-115 cm-ra egiten da. Oldar-oina aurreko bi oin-bermeen lerro berean ezarri behar da
lurrean. Oinak lerrokadura hori apurtuko balu, koltxonetatik urrunago jarrita, atleta listoiaren kontra joango
litzateke. Gorputzak atzerantz eta barrurantz eginda irauten du, eta besoek atzera egiten dute, oldar bertikal eta
indartsua egiten laguntzeko.
Oldar-hankako belauna zuzen eta tinko heltzen da lurrera kontaktua egiteko, baina zertxobait tolestuko da
(150º gehien jota) gorputzaren pisuaren eraginez. Ondoan, luzaketa bortitza eta bizia egin eta atleta gorantz
higiaraziko du.
Hanka librearen ekintza bi modutan gauza daiteke:
–– Pendulu laburra: Hanka librearen ekintza lasterketako urratsean bezalakoa da: orpoa ipurmasailera
urreratu eta belauna tolestuta igotzen da.
–– Pendulu luzea: Orpoa ez doa ipurmasailera, eta hanka ia luzatuta doa gorantz. Horizontalera helduz doan
heinean, belauna tolestuz doa.
Kasu bietan hanka librea garai eta listoiaren plano bertikalarekiko paralelo igotzen da.
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Oldarra bitartean, atletaren gorputza lurrarekiko zut jartzen da, bi okertasunak apurtuz eta hegaldia lurrarekiko
guztiz perpendikular hasteko.

Luzera-jauzian bezala, oldarra egiteko bi modu daude. Bata oldar-bermearen “gain-gainean” indar bizia egin.
Bestea, oldar-oinaren gainean errodatu.
Hala ere, oldarrean indarra ezartzeko modua garrantzitsua izan arren, jarraian egin behar diren lau ekintzek
berebiziko eragina izango dute aireratze egokia egiteko. Esan bezala, jauzi-mota horretan teknika erabiltzen da
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energia horizontala energia bertikal bihurtzeko. Oldar-oina ezkerra balitz bezala azalduko dira ekintzak hemendik
aurrera. Hauek dira lau ekintzok:
–– Eskuineko hankaren ekintza. Azken-aurreko bermea egin ondoren hanka libre bihurtuta gorantz egiten
duen mugimendua.
Egungo Fosburyn, aldakapean egiten du jarraikako bermea azken-aurreko bermeak eta, bultzadari eusten
dion bitartean, haren eginkizun bakarra da oldar-oinari, lurrean ezarri arte, aurrera egiten uztea. Oldarra
egin ondoren, hanka librea da eskuinekoa, eta gorantz bizi-bizi joango da, belauna tolestuta, listoiarekiko
paralelo.

–– Ezkerreko hankaren (oldar-hankaren) ekintza.
Esan bezala, kontaktu-unean oldar-hankak (guztiz luzatuta), aldakak eta sorbaldak lerrozuzena osatzen
dute, eta aurretik atzerako eta goitik beherako ekintza egiten dute. Oldar-hankak zurrun eutsiko dio
kontaktu-unean belaunean gertatzen den tolesdurari. Oldar eraginkorra egiteko, azken-aurreko bermeak
(eskuina) jarri du aldaka oldar-oina baino aurrerago, bai atzetik aurrera eginda, baita bermeen lerrokadura
albo batera galdu gabe. Aurreneko kasuan, horrela ez bada egiten, oldarra gorantz barik, atzerantz irtengo
da. Bigarren kasuan, oldarra ez da ondo antolatuko, eta, oldar-oinaren gainean pibotatu eta jiratuta,
listoiaren kontra joango litzateke atleta.
Beraz, aldaka oldar-gainean jartzea da landu beharreko lehen ekintza.
–– Besoen eta hanken arteko koordinazioa.
Gorako jauzian besoak koordinatzeko bi modu daude. Batean, luzera-jauzian bezala, albo bateko hankak
eta kontrako besoak ibilbide berdina egin. Bestea, teknika errusiarra, azken-aurreko urratsean beso biak
aurrera eraman, azkenekoan, berriz, atzera. Oldarrean, azkenik, besoekin gora egin.
–– Ekintzaren gauzatze-erritmoa
Gauzatze-erritmoa funtsezkoa da oldar eraginkorra lortzeko. Oldarra prestatzeko ezkerreko oina
eskuinekoaren aurretik, azeleratuz, doan ideia izan behar da, eskuin-ezkerra, ia-ia oinkada bikoitza
balitz bezala. Beraz, oinkada bikoitza ez da benetan egiten, beti dagoelako denbora-tartea eskuineko
oinak lurra utzi eta ezkerrekoa berriro lurreratu arte. Hala ere, denbora-tartea ahalik eta laburrena
egiten saiatu behar da, eta, horretarako, azken-aurreko urratsa luzatu eta azkena laburtu egiten dira,
nolabait. Urratson luzeren arteko aldea 10 cm baino txikiago izaten da Fosburyn, eta diferentzia gero
eta txikiagoa da.
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Oldar egokiaren ekintza teknikoak hauek dira:
–– Orkatilaren eta oldar-hankaren luzaketa osoa egin.
–– Hanka librearen gorako mugimendua, gradu txiki bat kanporantz biratuta egin. Aldakaren ardatzak
kanporantz biratuko du, eta, ondorioz, listoiari bizkarra ematen lagunduko du.
–– Besoek, 90º tolestuta, gorantz egiten lagundu behar dute, bai era simetrikoan, bai asimetrikoan.
–– Burua listoirantz biratuta izan.
Hegaldia eta listoi-gainditzea

Gorako jauziaren hegaldia

Oldar-oinak lurra uzten duenean hasten da, eta jauzilaria jauslekuan erortzen denean amaitzen da.
Grabitate-zentroak egingo duen ibilbidea oldarraren eta lasterketaren ekintzaren emaitza izango da. Helburua
da listoia gainditzeko grabitate-zentroa ahalik eta gehien igotzea. Fosbury estiloan, hegaldiaren ezaugarririk
garrantzitsuena da atleta listoiari bizkarra emanda jartzen dela. Hori lortzeko, besoak eta hankak (atal libreak)
dira fasearen gakoa.
Oldarra amaitzean atletak listoiari bizkarra emateko luzera-ardatzean bira egiten du. Gorputza gorantz doa,
tente eta aurreratuta.
Gorputza igotzen den heinean, listoitik hurbilen dagoen sorbalda eta burua hurreratu egin behar dira listoira,
hari begira.
Igoeran, hanka libreak tolestuta jarraitzen du. Gorantz doa, listoitik urrun. Oldar-hanka hanka librearekin
batzen da, belauna tolestuta.
Oldar-unean sortzen diren momentu angeluarren bidez, eta gorputz-atal libreen eta buruaren mugimenduen
bidez, jauzilariak listoia gainditzeko egoera onenean jarri behar du.
Beraz, oldarraren zenbait ondorio konpentsatzeko eta listoia pasatzeko egiten dira hegaldiko mugimendu
guztiak. Ezin da gorputzaren ibilbiderik aldatu oldarra egin ondoren, ez behintzat jauziaren emaitza hobetzeko.
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Arau batek altuera-jauziaren eboluzioa atzeratu zuen: buruak baino lehen gorputzaren beste atalen batek
pasatu behar zuen listoia. Araudia aldatuta, teknika berriei zabaldu zitzaien atea, eta Fosbury estiloa izan zen
horietako bat. Fosbury estiloan buruak igarotzen du aurrena listoiaren planoa, eta hori egiteko bi modu daude.
Batean, gorputza, balantza gisa, ia kakotu gabe dago listoiaren gainean —belaunen eta sorbalden arteko lerroa ia
zuzen dago—, eta sorbaldek lastairarantz erortzea eragiten dute. Mugimendu hori orekatzeko aldakek esandako
lerrotik gorantz egingo dute, eta oinak belaunen gainetik jarriko dira listoia pasatzeko. Bestean, eskuineko besoa
listoiaren gainetik eta atzerantz pasarazten da, aldakan tentsioa areagotzen da eta, ondorioz, gorputza listoiaren
gainean erruz tenkatu eta kakotzen da. Segituan bernak belaunen gainetik jartzen dira.
Lehenengo moduan, aldakak atzetik aurrera egiten du, eta saltatzeko modu erraza da. Bigarrenean, aldakak
goitik behera jaisten dira jauslekuan eta errazagoa da listoia ukitzea, baina jauzi garaiagoak egin daitezke.
Hau da listoia gainditzeko ordena: hurbilen dagoen besoa lehenengo; gero burua, sorbalda eta gorputza ahalik
eta gehien kakotuta, listoia perpendikular gainditzeko.
Aldakek listoia igaro ondoren, enborraren makurdura desegin egiten da, hankek eta orpoek listoia bota ez
dezaten.
Hegaldia bitartean, beste besoa enborretik gertu dago, edo gorputz-bularraren gainean gurutzatuta.
Grabitate-zentroa listoiaren 3-6 cm gainetik pasatzen da. Igoera handiagoa balitz, pasatze-teknika eskasa
adieraziko luke.
Erortzea
Listoia gainditu ondoren, atleta lastaira gainean erortzen da. Kontu izan behar da belaunek ez dezaten
aurpegiaren kontra jo. Fase honek ez du bestelako arazorik, gaur egungo lastairen kalitatea eta segurtasun-maila
ezin hobea delako. Hala ere, kontuan izan behar da Fosbury estiloan bizkarraren gainean erortzen dela, eta ez
lepoaren gainean eta hori ondo zaindu behar da; izan ere, lepoz erortzeak ondorio larriak ekar ditzake.

Altuera-jauziaren ohiko akats larriak
–– Lasterra erritmo eskasean egitea.
–– Lasterra luzeegia egitea.
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–– Oldarra koltxonetatik hurbilegi egitea.
–– Bihurguneko makurdura apurtzea.
–– Azken oin-bermeak balaztatzea, oinazpia edo orpoak lurraren kontra iltzatuta.
–– Azken hiru oin-bermeen lerrokadura galtzea.
–– Oldar-hanka lurrean ezartzean gorputza atzeratuta ez izatea.
–– Oldarra bertikalean ez egitea.
–– Listoiaren kontra salto egitea.
–– Oldarra listoiari bizkarra emanez egitea.
–– Oldar-unean hanka librearen eta besoen tentsio falta izatea.
–– Listoi gainean enborra ez tenkatzea.
–– Sinkronizazio falta izatea enbor-tenkatze eta biribiltze-prozesuan.
–– Gorputza listoi gainetik zeharka pasatzea.
ALTUERA-JAUZIKO OINARRI TEKNIKOAK
Lasterketan

–– Lasterketak bi zati ditu: bata zuzena eta bestea bihurgunea.
–– Urrats-kopurua 6 eta 12 bitartean dago.
–– Abiadura beste jauzietan baino urriago da.
–– Lasterketaren bihurgunean gorputz guztia barrurantz makurtzen da.
–– Azken urratsetan maiztasunak gora egiten du, eta grabitate-zentroa beheratu
egiten da.
–– Oldar-oinaren bermea aurreko biekin lerrokatuta dago.

Oldarrean

–– Oldar-unean gorputza lurrarekiko perpendikular kokatzen da.
–– Oldarra listoiaren paralelo egiten da.
–– Birak gorputzak lurra uzten duenean hasten dira (oldar-oinarena ez).

Hegaldia eta
listoi-pasatzea

–– Burua eta hurbilen dagoen sorbalda dira listoira lehenen hurbiltzen diren gorputz
atalak.
–– Oldar-hanka hanka librera hurbilduko da, eta biak listoitik urrun egongo dira.
–– Pasatze-ordena hau da: lehenengo besoa, eta gero burua eta enborra guztiz
tolestuta eta listoiarekiko perpendikular. Azkenik, hankak batera eta tolestuta
pasatzen dira.
–– Aldakak listoia igaro duenean, luzatu egiten dira hankak.
–– Bizkarrez erori, kontua hartuta belaunekin kokotsa edo aurpegia ez jotzea.
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4.3 Luzera-jauzia
Sarrera
Jauzilariak, korrikaldi baten ondotik eta oin baten gainean oldar eginez, jauzi horizontal bat egiten du, ahalik eta
distantziarik handiena lortu ondoren hobian erortzeko.

Luzerako jauzi-hobia edo jauslekua
Jauzirako instalazioa edo zona, bulkada-korridoreak eta erortzeko hobi edo jauslekuak osatzen dute, eta
luzera-jauziak egiteko erabiltzen da.

Luzera-jauzia modalitate naturala dela esaten dugu. Bi gaitasun eskatzen ditu, batez ere: abiadura eta oldar
bizkorra eta bizia. Abiadura, gehienbat, jaiotzetiko ahalmena da, hobetzeko aukera gutxi eskaintzen du; oldarra
oldar-oinak lurraren kontra ekintza dinamikoa eta bizia egitearen menpe dago. Atletaren kirol-ahalmena
jaiotzatiko gaitasunetan oinarritzen da. Hala ere, gaitasuna izatea ez da nahikoa, gaitasun horiek landu egin
behar baitira.
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Araudiari dagokionez, luzera-jauzia luzera zehatzik ez duen lasterketa batekin hasten da eta bi baldintza edo
muga jartzen dira:
–– Bulkada egin behar da oldar-oholaren gainean dagoen plastilinaren atzetik. Plastilinan arrastoren bat
utziz gero, jauzia baliogabea izango da.
–– Behin jauzia eginda, gorputzaren edozein atalekin hondarretan egindako arrastoen aurretik irten behar
du atletak. Horrela egin ezean, jauzia baliogabetu egiten da.
–– Jauziak neurtzeko, jauslekuan utzitako azken arrastotik oholeraino egindako distantzia horizontala
hartuko da kontuan, eta hori neurtzen da.
–– Lehiaketa bakoitzean hiru aukera daude salto egiteko. Lehiaketan zortzi atleta baino gehiago egonez
gero, eta jauzilaria lehenengo zortzien artean sailkatzen bada, beste hiru jauzi egin ahal izango ditu.
–– Goi-mailako lehiaketetan, saioa arintzeko, atletak 90 segundo du saiakera bakoitza egiteko, berariaz
deitzen diotenetik zenbatzen hasita.
–– Jauzirik luzeena egiten duenak irabaziko du; berdinketarik badago, bakoitzaren bigarren jauzira jo behar
da irabazlea nor den jakiteko.
–– Haizea alde izatea abantaila handia da jauzilariarentzat. Jauzi batek 2 m/s-ko edo gehiagoko airea alde
badu, lortutako marka baliagarria izango da lehiaketa horretan sailkatzeko (nahiz eta lehiakideek abantaila
hori ez izan), baina ez ranking-etan sartzeko.
Jauzilariaren ezaugarriak
Hasieran erraza ematen du luzera-jauziak; abiadura- edo hesi-lasterketetako edozein atletak ondo egiteko
modukoa. Adibidez, gizonezkoek 7 m eta emakumezkoek 6 m baino jauzi luzeagoak egin ditzakete. Baina 8 m eta
7 m baino luzeagoak egiteko, talentudun atletek urte askotako entrenamendu zorrotza behar dute.
Hauek dira jauzilariek ezinbesteko dituzten ezaugarriak: talentudunak izatea, morfologia eta ahalmen fisiko
oso onak izatea.
Ahalmenei dagokienez, arinak izan behar dute atletek, eta hanketan indar handikoak (bizitasun handia); baita
oreka eta koordinazio handikoak ere, berariazko teknika egokitasunez gauzatzeko. Kontzentrazio eta
erabakitze-ahalmen handia izan behar dute.
Norberaren teknikaren bila
Lehenengo, teknika zer den argitu beharko genuke: jarduera batek behar dituen eta erabiltzen dituen
prozedura eta baliabide multzoa da teknika, jarduera horren emaitza ezin hobea lortzeko. Grosser-en esanetan
(1982), kirol baten mugimenduari dagokion eredu ideala da teknika. Horrek esan nahi du mugimendu natural eta
berezkoaren aldaketa dela, aurretik ezarritako eredu bat lortzeko. Eredua sortzeko, arloari dagozkion zientzien
ikerketa zorrotzak egin eta ekintzen zehaztapen ezin hobeak deskribatzen eta ezartzen dira. Beraz, eratzen den
eredua nekez lor daiteke, eta hura eskuratzeagatik jarduera teknikoa (entrenamendua) etengabe jorratu behar da
kirol-bizitzan barrena.
Luzera-jauziaren teknika hobeto ikasteko eta ulertzeko, fasez fase azalduko dugu. Ez ahaztu, baina, faseen
arteko lotura estua dela eta fase baten egiten diren akatsek hurrengo fasea baldintzatzen dutela. Hori guztia
ezinbesteko izango da entrenadorearen eta atletaren arteko lanak emaitza onak izan ditzan, eta atleta bakoitzaren
ezaugarrien eta ahalmenen arabera banakako teknika ekoizteko. Beraz, luzera-jauzian teknikarik onena lortzeko,
autozuzenketak eta era guztietako argibideak beharko dira.
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Luzera-jauziaren teknika
Jauziaren faseak hauek dira: lasterraldia, oldarra, aireko fasea edo hegaldia eta erortzea.
Lasterraldia
Helburuak:
–– Oldar-oholera egoki hurbiltzea, lasterra guztiz neurtuta, orpokatuta.
–– Behar den abiadura lineala lortzea, hurrengo faseari, oldartzeari, ganoraz ekiteko.
–– Gorputz-adarrak eta gorputz osoa egoki kokatzea oldar-ohol gainean daudenean, ahalmenei ahalik eta
etekinik handiena ateratzeko, erabiltzen den teknikaren eta ezaugarri zinematikoen arabera.
Lasterketaren amaieran gorputzak nolako kokapen orokorra daukan, halakoak izango dira jauziaren hurrengo
faseak.
Jauzilariek laster guztiz neurtua egiten dute (orpokatua) bulkada-korridoretik jauslekurantz. Abiadura
horizontala eratzea, gorputzaren jarrera zaintzea eta gorputz-adarrak egokitzea ditu helburu lasterketak: horren
ondorioz, bulkada egokia lortzeko puntuan jarri eta lasterketa jauzi bihurtuko dute.
Ezaugarriak:
Lasterraren luzera:
Aldatu egiten da, atletaren mailaren eta teknikaren arabera.
Luzera nahikoa izan behar du aipatutako 3 helburuak betetzeko.
Atleta onen artean oso antzekoa da, nahiz eta urte askoren entrenamendua izan eta aurretik zenbait distantzia
erabili.
Oro har, lasterketak 16-22 urrats ditu emakumezko zein gizonezkoentzat; 25-40 m eta 30-45 m hurrenez
hurren.
Hasiberriek 12 bat urrats, 20 m, egiten dituzte. Zenbat urrats egin behar den jakiteko, jauzilariaren adina har
daiteke kontuan, eta zenbat urte dituen horrenbeste urrats egin ditzake jauzilariak.
Teknikaren ikasprozesuak eta kirol-bizitzak aurrera egiten duten heinean, aldatu egiten da lasterraren luzera,
batez ere, goi-mailako atletena. Zenbat eta maila handiagoa, lasterketa luzeagoa da, eta probetxagarriagoa eta
dinamikoagoa bulkada-unean.
Lasterketaren luzera ere erabilitako bulkada-motaren araberakoa da. Hortaz, indar handirik ez duen atleta
abiaduraz eta bulkada oso biziaz baliatuko da jauzia egiteko. Atleta indartsuagoek, berriz, lasterketa laburrago eta
bulkada moteltxoago egingo dute, emaitza onak lortzeko.
Hona aldaketa horien zenbait arrazoi:
–– ezaugarri morfologikoak: pisua, hanken luzera, garaiera…
–– ezaugarri fisikoak: abiadura, potentzia, erresistentzia…
–– gaitasun teknikoak: abiadura maximoa lortu eta oldartzean abiadura hori ez galtzeko gaitasuna
–– ezaugarri psikikoak: norberaren gauzatze-mailaren ezagutza, kontzentrazio-ahalmena…
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–– lehiaketa-unea, inguruko egoera: euria, haizea…
–– atletaren sasoiaren egoera, entrenatzeko mementua: pista estalia edo aire libreko pista, hastapena edo
goi-maila…
Lehenengo bi faktoreak direla eta, lasterketaren luzera ez da berdina izaten kirol-bizitza osoan.
Horregatik guztiagatik lasterketaren luzera ezin da aholkatu; 16-20 urrats erreferentziatzat hartuta,
entrenatzaileak aztertu eta ikertuko du atleta bakoitzarentzat egokiena zer den.
Goi-mailan eta heldutasunean, oso egokia da 40-50 m distantziako lasterketan 5-10 m-ko tarteetan analisia
eta kontrola egitea: horrela, abiaduraren gorabeherak noiz gertatzen diren azter daiteke eta ondorioak atera.
Ezaugarriak kontuan izanda, atleta bakoitzak norberaren lasterketa eratu behar du.
Entrenamenduetan (jauzietan, serietan…) luzera aldatzea gomendatzen da, baldintza zinematiko zehatz
batzuei egokitze egonkorrak ez eskuratzeko (baliteke lasterketa-mota hori lehian behar duena ez izatea). Teknika
lantzerakoan beste irizpide batzuk kontuan izaten dira.
Lasterraren teknika:
Jauziaren lasterketaren teknika eta abiadura-lasterketaren teknika desberdinak dira. Jauzi-lasterketa orpokatua
dago eta lasterketaren amaieran jauzi egiteko prestaketa-lana eskatzen du. Lasterraren teknikaren ezaugarriak
hauexek dira:
Orekatua: gorputz-adarrek jauziaren noranzkoan lerrokatuta egon behar dute, eta haien mugimendua
kontrolpean izan behar du atletak: gauzatzeko modua zabaldu behar da eta grabitate-zentroaren garaiera
kontrolatu (batez ere, oldartzean) eta era homogeneoan eraman.
Enborra zuzen (abiadura-lasterketan baino bertikalago) eta belaunak ondo altxatu behar dira. Hankek goitik
behera egiten duten ekintza abiadura-lasterketan baino nabarmenagoa izaten da.
Erritmikoa: oldar-oina lurrean jartzerakoan, atletak ahalik eta abiadura handiena izan dezan. Erritmoa
kontrolatzeko urrats-maiztasuna kontrolatu behar da. Lasterketaren fase bakoitzean aldatuko da erritmoa, baina
beti atletak kontrolatu dezakeen heinean. Kontrol horrek lasaitasuna dakarkio atletari eta oldar-unerako
kontzentrazioa ahalbideratzen laguntzen dio.
Erritmoa dela eta, grafikoan agertzen diren 3 modu orokor daude, lasterketa egiteko denak baliagarriak dira,
eta, esan bezala, atletaren ezaugarriei eta nahiei hobeto egokitzen dena erabili behar da.

Luzera-jauziaren lasterketaren 3 erritmoak
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Lasterketaren faseak
–– Martxan jartzea
–– Progresioa edo azelerazioa
–– Oldarra prestatzea
Hasiberriek martxan jartzea eta azelerazioa batu, eta lasterketa labur baten bidez (12-14 urrats gehienez)
gauzatzen dituzte lehenengo bi faseak.
Martxan jartzea:
Helburua inertzia apurtzea da, eta premiazkoak diren urrats-zabalera, maiztasuna eta segmentuen kokapena
lortzea, orpokaketa egokia eginez.
Lasterraren hasieran, eskarmentudun atletek nahikoa dute 6-4 urrats egitea behar den abiadura eta kokapena
lortzeko eta hurrengo fasera pasatzeko.
Prestaketa egiteko hainbat modu daude:
–– Geldi, bi oinak batera, erreferentzia-markaren ondoan.
–– Geldi, bulkada-oina erreferentzia-markaren gainean eta bestea atzean, orekari eusteko.
–– Erreferentzia-markarantz oinez hurbiltzea eta bulkada-oinaz marka bera zapaltzea (ez 4 urrats baino
gehiago).
–– Erreferentzia-markarantz mugimenduak egitea (trosta, pauso bikoitza…) eta bulkada-oinaz erreferentzia
zapaltzea (baina 4 urrats baino gehiago ez).
Hastapenetan lehengo biak dira egokiak eta horiek erabiltzen dira. Hastapenen ostean, tarteko modu hau
erabiliko litzateke: hasieran 3-4 urrats dinamiko egitea, eta, martxan jarri ondoren, orpokatutako 17-18 urrats
(erreferentzia-markatik hasita).
Progresioa edo azelerazioa:
Helburuak: oholari hurbiltze zinematiko egokia egitea, segmentuak egokitasunez kokatzea eta aipatutako
oreka eta abiadura-baldintzak lortzea. Tarte honen ezaugarriak hauek dira:
–– Atleta helduek 10-12 urrats egiten dituzte; ume eta gazteek 8 urrats inguru.
–– Jauzilari guztiengan nahiko berdintsua da fase hau; diferentzia lasterketa-teknikan dago.
–– Oldarra egin aurretiko 4. urratsean amaitzen da.
Atletaren ardura da lasterraren (urratsen) luzera eta maiztasuna egonkortzea, azelerazioa egiten den bitartean.
Fase honetan luzera eta maiztasuna parametroak antolatzen dira, eta parametro horiek antolatzeko moduak
nabarmenduko du atleten arteko diferentzia.
Fase honetan ez da parametroen betebehar zorrotzik eskatu behar. Ziurtatu atleta bera, nahi badu, parametroak
aldatzeko gai dela. Jauzilaria azeleratzen saiatuko da, gehiegizko esfortzurik egin gabe, energia gastatu gabe.
Lortuko den abiadura parametro horien erabileraren araberako da; atletak doiketa eraginkorra lor dezan
izango da entrenatzaileen lanetako bat.
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Jauzilaria abiadura maximoan doanean, luzera ezin hobea izango du, baina zaila izango da luzera horri
eustea.
Ballerich eta Grabelen ikerketak direla eta, 9,5 m/s-ko abiadura maximoetan, abiadura luzerari esker handituko
da, maiztasuna aldatu gabe. Alderantziz, 9,5 m/s baino abiadura txikiagoetan, emaitza maiztasuna handituz
aldatzen da.
Ondorioz, jauzilariaren ezaugarriak aztertu beharko ditugu fase eraginkor hau zuzentasunez eratzeko,
lasterketaren erritmoaren diseinu globala atletari berari eta lasterketa interpretatzeko duen moduari guztiz
egokituta egon dadin.
Oldar-prestatzea
Helburua: oholera hurbiltze zinematiko egokia egitea. Segmentuen eta kokatze globala egokiak izatea,
lasterketa jauzi bihurtzeko. Fase honetako ezaugarriak:
–– Une esanguratsua da, jauzilarien kontrol- eta erabakitze-ahalmenak erakusten baititu.
–– Oldar-prestaketak sei bat urrats ditu.
–– Belaunen altxatze urriagoa egiten da, urratsen luzera laburtu, eta maiztasuna areagotzeko.
–– Ekintza ideala litzateke aldakaren posizio egokia ez galtzea, luzera mantentzea eta maiztasuna igotzea.
Lasterketako unerik garrantzitsuena da, eta aldaka tinko izan behar dugu, aurrerantz proiektatu ahal
izateko, indartsu eta egonkor.
Azken 4 urratsetako une esanguratsua azalduko dugu, nahiz eta lasterketa jauzi bihurtzeko aldaketak eta
ekintzak 3 azkenetan egin. Aldaketa hauek egiteko bi aukera daude:
–– Lehenengo joeran, jauzilariek zertxobait handitzen dute azken-aurreko urratsaren luzera, lasterrekoa
baino handiago eginez; azken urratsa, berriz, laburtu egiten dute. Helburua azken bi urratsen erritmoa
handitzea da. Azken bi urratsen bermeak aldakatik zertxobait aurreratzen dira. Aurre hartzeari esker,
grabitate-zentroa jaitsi egiten da eta oldar-hankaren oina belaunaren aurretik doa, oholaren bila. Atleta
indartsu eta ez oso arinen teknika ohi da, oldartzea belauneko giltzadurak eratzen duen indarrean
oinarritzen baita. Teknika honi sinking esaten zaio.
Parametroen aldaketak:
Urratsen luzeraren aldaketak: azken-aurreko urratsa lasterketa-urratsa baino luzeagoa eta azken urratsa
laburrago.
Maiztasunaren aldaketak: azken-aurreko urratsa lasterketakoa baino geldoago da; azkena, berriz,
bizkorragoa.
Aldaketa guztiak lasterketaren erritmoan eta dinamikan eraginik izan gabe bete behar dira, lortutako
orekari eutsi eta jauziari atletak dakarren abiadura igorri. Hala ere, teknika honetan oso zaila izaten da
azken baldintza hori betetzea.
–– Bigarren joeran, running teknikan, jauzilariak ez du aldatzen azken bi urratsen luzera, baina maiztasuna
handitu egiten du. Azken hiru bermeak ia-ia aldakaren azpian egiten dira. Oldar-unean jauzilaria
bermearen “gainean” dago eta horren iraupena laburtuko da. Helburua da indargabetze-fasea laburtuz
bermeen bizitasuna handitzea.
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Parametroen aldaketak:
Lasterketaren mekanikaren aldaketak nabarmenak dira azken-aurreko urratsean: oldar-hanka gutxi
tolesten da, hanka librea bizkor igarotzen da berme gainetik eta grabitate-zentroa altuago dago.
Maiztasunaren aldaketak: azken hiru urratsetan gora egiten du.
Urratsen luzeraren aldaketak: esan bezala, luzera bera da, grabitate-zentroa gutxiago jaisten da, eta
oldartze-unean haren proiekzio handiagoa eragiten da. Hau da, oldarrean abiadura-galera txikiagoa da,
eta hobeto aprobetxatzen da; ondorioz, teknika hau sinkinga baino bizkorragoa da.
Oro har, azken lau urratsetan abiadurari eutsi, eta, era berean, azken-aurrekoaren zabalera ez luzatzeko
eta azkena ez laburtzeko gai diren atletentzat running teknika da egokiena.
Atleta bizkorrek erabiltzen duten teknika da; oldarraren eraginkortasuna aldaka oldar-oinaren gainean
egoki kokatzean datza.

a, b: grabitate zentroaren proiekzio eta oldarraren bermearen arteko distantzia
h, h’: grabitate zentroen garaiera
a, b: oldar-hankaren angelua, lurrean jartzeko unean
y, w: oldar-hanka lurrean jartzean bi izterrek osotzen duten angelua

Bi teknikak oldarrean aztertuta

Oldarraren iraupena ezberdina da teknika bakoitzean.
Oldarrak lasterketa-urratsaren fase berberak ditu. Lehenengo teknikan, bermea aurreratu egiten da, eta
horrek enborra atzeratzen du. Belaunaren tolesdura handiagoa da eta, ondorioz, moteltxoago luzatuko da.
Oldarraren irteera (emaitza, jauzia), gorantz egiten da.
Bigarren teknikan, bermea aldakapean egiten da, hankaren tolesdura urriagoa da, eta oldarraren irteera
aurrerantz egiten da. Azken-aurreko bermeak aldaka aurrerantz bota behar du, oldar-oinaren gainean
kokatzeko.
Teknika bietan begiradak aurrera joan behar du, oholari begiratu gabe. Bulkada-unean, aldakak tinko eutsi
behar dio egoerari, indarraren igortzea ez galtzeko. Bulkada amaitzean, gorputz guztia, sorbaldak eta besoak,
batez ere, blokeatu egin behar da aireratzea bizi-bizia izan dadin.
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Oldar-hankaren ekintzak, oldar-ohol gainean, bizia eta indartsua behar du izan. Aurretik atzera eta goitik
behera egindako mugimenduan heltzen da oina, atzaparka bizian. Horrek aldaka aurrera eta gora bidaltzen du,
enborrari tente eutsiz.
Azken bi urratsen unean lortuko da oldar-oholaren gainean egoki kokatzea. Azken-aurreko urratsak besoen
beharra dauka, oldar-unerako behar den gorputzaren jarrera eta posizio orokorra egokia lortzeko

Bi teknikak paraleloan

Lasterraren tarteko seinaleak
Tarteko seinaleei erreferentziak ere esaten zaie:atletak eta entrenatzaileak lasterketari buruz erabiltzen
dituzten informazio-puntuak dira. Parametroen kontrola ahalbidetzen dute, eta sarritan beharrezkoak dira, baina
helburua da horien beharrizanik ez izatea; jauzilariak lasterketa guztiz menperatzen duen seinale. Bi
erreferentzia-mota daude:
Hasierako erreferentziak lehen azpifasearen ondoren jartzen dira. Martxan jartzea era zuzenean egin dela
baieztatzen dute, eta urrats-kopurua eta luzera kontrolatzen. Horrek lasaitasuna ematen dio jauzilariari. Atleta
batzuek erreferentzia honetan hasten dute lasterketa, lasterketa oso menperatuta eta barneratuta daukaten
seinale.
Azken erreferentziak lasterketako azken herenean jartzen dira, unea egonkortzeko asmoz eta azken urratsen
gauzatzeari begira.

Oldarra:
Oldar-hankak lurrarekin duen kontaktua laburra eta bizia da oldarra, jauzilaria aurrerantz eta gorantz bultzatzen
duena.
Oldarra oldar-oina lurrean ezartzerakoan hasten da, eta kontaktu hori galtzean amaitzen da.
Oldar-prestatzeko azpifasearekin ia bat egiten da, jarrai-jarraian doaz biak eta.
Oldarra da jauziaren bigarren gakoa; lasterketarekin lotura zuzena du, eta kausa-ondorio erlazio estua, jarraian
eta etengabe gauzatu behar da.
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Helburuak
–– Lasterketa jauzi bihurtzea, desplazamendu-baldintzak aldatzea eta abiadura linealari eustea.
–– Grabitate-zentroaren ibilbidea linealetik parabolikora aldatzea.
–– Grabitate-zentroaren hegaldiaren baldintzatzaile diren angelua eta irteera-abiadura antolatzea.
Ezaugarriak
Iraupena aldatu egingo da, erabilitako teknikaren arabera. Atleta onenek 0,10-0,13 s inguru behar dute oldarra
egiteko.
Oldarra egin bitartean, atletaren grabitate-zentroak erakusten du haren ibilbidea: tarte horretako une
bakoitzean abiadura desberdina izango da, lasterretik dakarren abiadura grabitate-zentroari igortzen zaion
heinean.
Jauzilariaren grabitate-zentroaren garaiera aldatu egiten da: erdiko fasean dago baxuen eta oldarraren
amaieran garaien. Running teknika erabiliz gero, aldaketak txikiagoak dira. Sinking teknikan aldaketok nabariagoak
dira.

Sinking teknika

Running teknika
Oldarra egiteko bi joera

Lehen kontaktua oinazpiak egiten du, kanpoaldetik zeharkako arkura joaten da (gorputza bertikalean
dagoenean), gero barrualdera, bulkada-arkura, eta erpurua izango da azken kontaktua.

Oldarraren zatiak
Bi zati ditu oldarrak: indargabetzea eta bulkada.
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A

B

1. azpifasea: indargetzea

C

2. azpifasea: bulkada

Indargabetzea:
Oina oholean jartzean hasten da, eta belaunak tolesdurarik handiena izan arte irauten du. Gauzatze zuzenak
jauziaren jarraipena bermatuko du.
Egin beharrekoak:
–– Lasterketaren baldintza zinematikoak erabili eta igorriko dira; horregatik ezin da ez etenik, ez geldiunerik
gertatu.
–– Burua: begirada aurrera eraman behar da beti, eta ez behera.
–– Enborra apur bat atzeratua (sinkingen runningen baino gehiago).
–– Bulkada-hankaren tolesdurak grabitate-zentroa bertikaleraino pasatzen uzten du, eta hanka librea
hurbilduz doa.
–– Grabitate-zentroak 0,70-0,90 m egin ditu oldarra hasten denetik.
–– Besoak gorputzera hurbilduz doaz, lasterketan egiten den moduan.
–– Muskulu hedatzaileek lan eszentrikoa egiten dute.
–– Orekari eta egonkortasunari eusteko lan handia dute gorputzak, batez ere, pelbisak, eta segmentuek
(oldar-hankak atletaren pisua 3-4 bider eusten du).
–– Hanka librearen lana oso garrantzitsua da.
–– Sinking teknikan oldar-hankaren belaunaren tolesdura handiagoa da (32º-45º).
–– Belaunaren tolesdura-mugimendua zaindu behar da, ekintza motelduko luke eta-.
–– Indarrak batu egin behar dira. Adibidez, hanka librea eta kontrako besoa aurrera eramateak, ondo
koordinatzeak (indar elastikoan oinarrituta), oldarra hobetzea dakar.
–– Indargabetzeak bulkadak baino denbora gehiago irauten du.
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A

B

C

Sinking

A’

B

C’

Running

Bulkada:
Indargabetzea amaitzean egiten da bulkada, hau da, grabitate-zentroa bertikaletik igaro ondoren.
Bulkada-hankaren luzaketa indartsua ahalik eta denbora laburrenean egin behar da.
Hanka libreak ekintza indartsu eta gogotsua egin behar du, aldakaraino igo (aldaka gainditu gabe) eta aurrera
egin.
Indar bertikalak eratzen dira, eta “bulkada-tandema” oso esanguratsua da entrenatzailearentzat, oreka eta
gauzatze-denbora aztertzen laguntzen baitiote.
Besoak lagungarri dira gorako akzioan, orekatuta eta blokeatuta daude hanka librearen besoaren ukondoa
atzeko garaiera maximora heltzean: sorbaldak ere apur bat gora egiten du. Besoen akzio hori funtsezkoa da
enborrari tinko eusteko eta oldarrean agertu diren indarrek atleta ez desorekatzeko, baita jauziari eraginkortasuna
igortzeko ere.
Une bateko ekintzan, muskulu hedatzaileek
lan zentrifugotik zentripetura egingo dute.
Giharren uzkurketa motak: isometrikoa eta
isotonikoa. Azken horrek ere uzkurtzeko bi modu
ditu: bata zentripetua (erresistentzia bat
gainditzeko): adibidez, hamar kiloko patata-zaku
bat lurretik mahai gainera altxatzea; eta bestea
zentrifugoa (grabitate indarraren eragina
indargabetzeko, alegia): adibidez, hamar kiloko
patata-zakua berriro lurrera eramatea, astiro.

Jauziaren fase honen azken unean agertuko dira lehenengoz indar horizontalak: bulkada-hankak eragiten ditu,
luzaketa osoa eta indartsuaren bidez.
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Jauziaren faktore guzti-guztiak kontuan izanik, jakin daiteke atleta batek zein jauzi-teknika erabiltzen duen
edo zein teknika den harentzat aproposena. Hala ere, atletek sarritan ezaugarriak nahasten dituzte, eta
entrenatzailearen lana da akatsak garbitu, eta akzio eraginkorra lortzea.

Aireko fasea
Oldar-oinaren kontaktua galtzen denean hasi, eta oinak jauslekuan jartzen direnean amaitzen da.
Orain dela urte batzuk uste zen fase hau zela jauziaren faserik garrantzitsuena. Horregatik, entrenamendu
gehiena aireko fasea jorratzen ematen zen. Egun badakigu jauziaren ia % 90 lasterketan eta oldarrean (zenbait
autoreren esanetan) lortzen dela. Beraz, aireko faseak badu entrenamendu beharra, baina ez lehen uste zen
bestekoa. Batez ere, atletaren oreka entrenatuko da airean.
Jauziaren distantzia lasterketaren eta oldar-uneko bulkadaren bidez irabazten da; aireko faseak ez du lor
daitekeen distantzia handituko, baina aireko fasea gaizki garatzen bada, jauziaren luzera asko labur daiteke.
Hegaldiaren iraupena eta ibilbidea hasierako abiaduraren eta proiekzio-angeluaren menpe daude, hau da,
fisikaren lege guztien menpe.

Egokitzea

Esekidura (grabitate-zentroaren ibilbide homogeneoa)
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Aireratzea

Helburuak:
–– Oldartzean eratutako errotazioei atxikitzea, oreka mantentzeko.
–– Segmentu eta gorputz guztia egokitzea, grabitate-zentroaren parabola onena lortzeko.
–– Hareatzan izango duen kontaktua prestatzea.
Ezaugarriak:
Oldarra eratzean, zeharkako ardatzean sortzen diren errotazio-mugimenduek airean doan atletaren beste
mugimenduak aldaraziko dituzte (gorputza sistema itxia baita); horren ondorioz, enborrak atzerantz errotatuko
du, eta hankak erortzeko posizio egokian utziko ditu. Grabitate-zentroaren aireko ibilbidea oldarrean bertan
zehaztu da, ahalik eta homogeneoena izan dadin. Esekidura amaitzean, grabitate-zentroak oldarraren amaieran
zeukan garaiera berdina izan behar du. Une horretan egokitze-fasea hasten da.
Aireko fasearen zatiak:
Aireratzea:
Oldar-fasearen aireko jarraipena izan beharko luke; aireko ibilbidearen % 10 egiten da. Une batez, atletak
bulkada-tandemaren gauzatze zuzenari eutsi behar dio, grabitate-zentroa aurreko etapetan lortutako angelu eta
abiaduran proiektatuko delako. Hala ere, abiadura hori galduz joan da oldarrean eta prestaketan, eta horregatik
une hau oso desberdina izaten da jauzilari eta jauzi bakoitzean. Hurrengo mugimenduak prestatu eta eginbeharrei
aurrea hartu behar die atletak, aukeratutako esekidura-teknikaren arabera.
Izan ere, hauek dira dauden estiloak aireko fasean orekari eusteko eta oldarrean sortu diren errotazioen
ondorio kaltegarriak neutralizatzeko:
Luzatze-estiloa erabiltzen duten atletak baxuagoak dira, eta lasterraldi bizkorra eta oldar bizi-bizia egiten dute;
aireko faseak iraun bitartean, gainera, gorputza tenkatu edo batu ohi dute. Beste estiloa erabiltzen duten atletak,
ordea, garaiagoak dira, eta arazoak izan ditzakete aireko fasean gorputza tenkatzeko edo batzeko. Izan ere, gai
dira hegaldia hobeto aprobetxatzeko, airean gorputz-atalak bidezko moduan mugitzen badituzte.
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Aireko faseko hiru moduak

Esekidura:
Atletak gorputz-atalen lehen mugimendu handia egiten duenean hasten da. Grabitate-zentroaren garaiera
eta ibilbide handiena lortzen da (50 cm eta % 75).
Jauzilariek egin ditzaketen mugimenduak 3 multzotan sailkatzen dira:
A multzoa: estilo naturala. Oinarrizko teknika eta hastapenetarako erabilgarria, nahiz eta gerora ere zenbait
atletak marka bikainak lortu.
Oldarra egin ondoren, hanka libreak airean jarraitu behar du; bulkada-hankak ekintza osatzen duenean,
aurrera eraman behar da, eta hanka biak batu. Posizio horretan translazioa egiten da, eta erortzea prestatzen
da.
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B multzoa: luzatze-jauzia da. Oldarra egin, eta bulkada guztiz osatu ondoren, hanka libreak jaitsi eta atzera
egiten du, oldar-hankarekin batzeko. Gorputza atzerantz zerbait kakotuko da, laguntzeko, “giltzurrun talka”
delakoa eratuz. Alboz ikusita, aldakak sorbaldekiko aurreratzen dira, eta oinak belaunen atzean daude. Une batez,
gorputza airean eskegita dagoela ematen du. Ondoren, erortzea prestatzeko, belaun biak sorbaldetara eraman
behar dira. Hankak zenbat aurreratzen diren teknika honen eragite-indizea da. Estilo hau egokia da garaiera txikia,
abiadura handia eta oldar bizia duten atletentzat.

(1)

(2)

(2’)

(3)

(3’)

(4)

Giltzurrun-talka edo aldaka-talka teknika

C multzoa: segmentuen mugimenduak nagusi dira enborrekoekin alderatuz. Airean urratsak egiten dira,
mugimendu horri “hitch-kick” esaten zaio. Atleten premia mekanikoei erantzuna emateko eta luzera handiak
lortzeko erabiltzen da. Aurreko ekintzen kalitate ona, espazio-denboraren pertzepzioa, egokitzapen fisiko onena
eta orekaren eta segmentuen mugimendu gorenak eskatzen ditu; horregatik, marka onenak dituzten atletek
estilo hau erabiltzen dute.
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(1)

(2)

(3)
(2’)

Egokitzea:
Atletaren grabitate-zentroa oldar-unean lortutako garaiera baino baxuago dagoenean. Kontaktua prestatu
behar da, segmentuek “C” itxi bat eratuz.

(2)

(1)

(3)

Erortzeko egokitze-posizioak
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Erortzea edo lurreratzea
Oinak harea ukitzerakoan hasten da. Araudia dela eta (arrasto-markatik neurtuko da jauzia), komeni da oreka
marka horren atzetik berreskuratzea.
Helburuak:
–– Oinek harea ahalik eta urrunen ukitzea, grabitate-zentroaren ibilbide teorikoaren lerroan.
–– Abiadura moteltzea, lesioak ekiditeko.
–– Kontaktua orpoekin egitea, aldakak puntu horretara heldu daitezen edo harago.
Ezaugarriak:
–– Aurreko fasetik hankek dakarten kokapenaren eta zabaleraren araberakoa da.
–– Kontaktuan islatzen dira oldarrean eratu eta airean gorde diren errotazioak. Horregatik hankek ez dute
luzatze-lanik egin behar: aldaken aurrera egiteak blokeatu eta zeharkako ardatzaren inguruko errotazioak
(ezkutuan) agerraraziko lituzkete.
–– Hankak aurrera eta gora egiten saiatuko dira, airean jarraitzeko.
Zatiak:
Kontaktua:
Orpoekin egiten da kontatua, eta hanka biak denbora berean. Lurra atletarengana hurbiltzen dela ematen du,
eta ez atleta lurrera. Besoak aurrerantz eraman behar dira beti. Hanken arteko zabaleraren arabera, hainbat
lur-ukitzeko teknika daude.
Lurreratzea ondo eginez gero, gorputza arrastotik urrundu, eta berrorekatze zuzena ahalbidera daiteke.
Horretarako bi aukera ditugu :
Oinak batera eramatea: belaunak tolestu, oinek bira egin eta gorputzak arrastoa gaindituko du, albo batera
eginez.
Oinak zabalik eramatea: belaunak tolestu eta gorputza aldaken artean igaro, arrasto marra gainean eroriz.
Beste aukera bat da, aldakak orpoetara hurbiltzeko belaunak apur bat tolestu ondoren, haien bultzada bizkorra
eta gora eginez harea atera, aldakak bertan sartzeko asmoz.
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Jauslekuan erortze-posizioak

1 Pistako atletismoa 83

Luzera-jauziko ohiko akats larriak
Lasterketan

–– Orpokaketa ez doia egitea: jauziaren zati bat galtzea, huts egitea edo, are
gehiago, okerreko oinarekin heltzea oldarrera.
–– Azken urratsetan abiadura galtzea.
–– Azken urratsetan aldaketak egitea, urratsa laburtuz nahiz luzatuz; huts egitea
saihesteko edo ohola topatzeko.
–– Erritmo falta izatea eta urrats ez-homogeneoak egitea.
–– Progresioa ezegokia izatea.

Oldarrean

–– Hasierako urratsak luzeegi egitea.
–– Azken urratsen luzera ez zaintzea (umeei ez zaie kontuan hartu behar).
–– Oholera orpoz heltzea.
–– Bulkada lurrera begira egitea.
–– Tandem-akzioari denborarik ez ematea.
–– Bulkadan enborra oker kokatzea.
–– Hanken eta besoen koordinaziorik ez egitea.
–– Oldar-hankaren bulkada (luzaketa) osoa ez egitea.

Aireko fasean

–– Oreka galtzea; normalean bulkadan egindako akatsengatik.
–– Airean, enborra larregi aurreratzea.
–– Hanken eta besoen arteko mugimenduak ez koordinatzea; normalean behar ez
diren uzkurdurengatik.

Erortzean
Aurrerantz

–– Erortzea behar baino lehenago izatea, oinen ekintzagatik.
–– Egokitze-fasean hankak ez igotzea.
–– Enborra behar baino lehenago aurreratzea.
–– Jauslekua arinegi bilatu nahi izatea.

Atzerantz

–– Burua atzerantz botata edukitzea.
–– Hankak lar aurreratuta eta jausita eramatea.
–– Kontaktua orpoz ez egitea.
–– Oin biekin batera ez erortzea.
–– Egokitze-fasean enborra bertikalegi eramatea.

Jauslekuan bizkarrez jaustea, arrastoa utziz; oinak lurra ukitzean belaunak ez tolesteagatik edota besoak
aurrera ez eramateagatik.
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4.4 Jauzi hirukoitza

Jauzi hirukoitzaren teknika osoa

Sarrera
Jauzi hirukoitza espezialitate konplexua da. Luzera-jauzi bat edozeinek egin dezake, lehenago ezer praktikatu
gabe, baina ez jauzi hirukoitzik. Lehenengo eta behin, zer den jakin behar da: ez da oinak batera hiru jauzi egitea,
ezta hiru luzera-jauzien batura, ezta hiru jauzi egitea hankak txandakatuz.
Jauzi hirukoitzean hiru jauzi daude, bai, baina hiru jauziok honela egin behar dira: lehenengo jauzian (hop)
bulkada egiten da, eta hanka beraren gainean erortzen da; bigarren jauzian (step) hanka batekin bulkada egin, eta
bestearen gainean erortzen da. Hirugarrenean (jump) hanka batek oldarra egin, eta hanka bien gainean erortzen
da, jauzi-hobian.
Beraz, jauzien sekuentzia hau litzateke: ezkerra, ezkerra, eskuina eta biekin erori (alderantziz lehen oldar-hanka
eskuina bada, noski). Hona hemen, bada, ikasleari irakatsi beharreko lehen gai teoriko eta praktikoa: jauzien
zailtasunak ikaste teknikoaren maila handia eskatzen du, luzera-jauzian baino askoz ere handiagoa da eta
entrenamendu-maila ere askoz jasoagoa da.
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Luzera-jauziaren arau berak ditu oldar-oholari eta jauzi-hobiari dagozkionez. Jauzien neurketan, lehiaketako
sailkapenean eta haizearen eraginaren inguruan ere arau berak aplikatzen dira.
Baina jauzi hirukoitzean ondoko hau zehazten du araudiak: hanka batek oldarra egin, eta airean dagoen
bitartean, beste oinak ezin du inondik inora lurra ukitu.

Jauzi hirukoitzaren teknika
Jauzi hirukoitzean ere luzera-jauzian azaldutako lau faseak betetzen dira —lasterketa, oldarra, aireko fasea eta
erorketa—, hortaz, horrela gauzatzen da jauzi hirukoitza:
1. Lasterraldia
2. Lehen jauzia
3. Bigarren jauzia
4. Hirugarren jauzia
5. Erorketa
Hiru jauziak egiten ikasteko jauzi bakoitzaren oldarra eta hegaldia egiten ikasi beharko dugu.
1. Lasterraldia
Luzera-jauziaren lasterraldiaren atalak eta ezaugarriak ditu, hirugarren fasea (edo oldar prestaketa fasea) izan
ezik, non ez den beharrezkoa maiztasuna areagotzea (luzera-jauzian egiten den bezala). Hurbiltze abiadura
txikiagoa da, eta horregatik ez da behar hain lasterketa luzea. Lasterketan 16-18 urrats egin ohi ditu trebatutako
atletak eta 10-12 hasiberriak.
2. Lehen jauzia
Lehen jauzia gauzatzean, irudikatu behar da oina oholaren gainetik biratuz pasatzen dela, oinaren ohol gaineko
lana ahalik eta tarterik luzeenean gauzatu behar da. Oldar-oinak lurra uzten duenerako, aldaka bermearen
gainetik ondo aurreratuta egon behar du. Aldaka aurrerantz bota behar da. Oldar-hanka, mugimendu zabala
eta biribila eginez, hurrengo oldarra egiteko prestatzen da. Lehen jauziak baldintzatzen ditu hurrengo saltoak.
Lehen jauzia luzera-jauziaren antzeko abiaduraz egin ondoren, hankek guraize antzeko eta gorabehera txikiko
mugimendu zabala egin behar dute. Edozein akatsek edo ekintza eskasak hurrengo saltoan du eragina.
Lehen jauzian bi modu daude besoak mugitzeko: batean, teknika poloniarrean, oldar-hankaren besoa aurrera
doa eta hanka librearen besoa atzera. Bestean, teknika errusiarrean, beso biak batera doaz, lehenengo biak
aurrera eta gero biak atzera.
3. Bigarren jauzia
Lehenengo jauziaren lur hartzean hankak ia guztiz luzatuta egon behar du eta aurretik atzera egiten duen
mugimenduaz baliatuko da bigarren jauzia prestatzeko: alde batetik bermea dela eta ahalik eta abiadura
txikiena galdu, eta bestetik aldakak bermeari aurrea hartu. Oldar-hankak tentsio handiari eutsi behar dio
bigarren jauzian. Helburua da ez mantsotzea, mugimendu biribil eta zabala egitea baizik. Belauneko eta
aldakako tolesdurek balazta hori eragingo lukete eta hori ekiditeko muskuluek lan handia egiten dute.
Errotazio mugimendua eginez, aldaka aurreratu egingo da. Oina haren azpian edo zertxobait atzerago helduko
da lurrera.
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Lehen jauziaren erorketan galdu den abiaduragatik, bigarren jauziaren oldarraren norabidea lehenarena baino
bertikalagoa da.
Lehen jauzian bezala, bigarrenean ere besoak mugitzeko bi teknika daude, poloniarra eta errusiarra.
4. Hirugarren jauzia
Jauzi hau orain arte hanka librea izan denarekin egiten da. Luzera-jauziko jauzi osoa da, eta erorketa jauslekuan
egiten da, hanka bien gainean.
Hirugarren saltoaren abiadura erruz gutxitzen da, eta garaiera lortzea da oldarraren helburua.
5. Erortzea
Luzera-jauzian azaldutakoa guztiz baliagarria eta erabilgarria da hemen ere.

Hiru jauzien banaketa
Hiru jauzietan lortutako distantzia honela banatzen da: % 35, % 30, % 35. Jauziaren luzera osoa handitzen
denean, lehenengo eta hirugarren jauzien ehunekoak handitzen dira.

Hiru jauzien aireko parabolak

Jauzi hirukoitzaren teknika orokorra honela antolatzen da: hiru jauzietatik lehenengoa aurrerantz egiten da,
sakonerantz, lar igo gabe; bigarrena sakonerantz egiten da eta hirugarrena gorantz. Antolaketa horri teknika laua
esaten zaio.
Lehen beste teknika bat ere erabiltzen zen, baina lehenengo jauzia oso garaia zen eta ondorio kaltegarriak
izaten zituen atletengan (jaistean oso traumatikoa) eta abiaduran.

4.5 Pertika-jauzia
Sarrera
Pertika-jauzian atleta eskuan pertika edo haga bat daramala, korrikaldi baten ondoren pertika oldar-kutxan sartu
eta listoia gainditzen saiatzen da, aurrena hankak pasatuz, gorputza ondoren eta besoak azkenik.
Pertika edo haga pertika-jauzian erabiltzen den barra zilindriko eta malgua da, diametroan 5 cm-koa eta
luzeran aldakorra: gaur egun, normalean, beira-zuntzezkoa.
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Jauzi-mota honek luzera-jauziarekin zerikusi handia du. Arian-arian egiten den lasterketa lineala daukalako,
kontrola daitekeen abiadura handienean oldar-unera heldu behar delako… Baina lasterketa bitartean pertika bat
eraman behar da, eta horrek lasterketa egiteko modua nolabait mugatu egiten du.
Pertika palanka eta katapulta gisa erabiliko da, eta horrela lortzen den energia jauzi bihurtzeko erabiliko da.
Jauzilarien ezaugarriak
Pertika-jauziaren ezaugarriak direla eta, bereziak dira hura praktikatzen duten atletak. Atletismoan ekiteko
ohiko gaitasun fisikoez gain, atletak daukan erabakitze ahalmena eta gorputza espazioan erraz mugitzeko
ahalmena berebizikoak dira.
Beraz, pertika-jauzilariek ez dute gorpuzkera zehatzik, ezta abiadura handiak eratzeko ahalmenik behar ere.
Oso proba teknikoa da, eta heldutasun teknikoa lortzeko behar-beharrezkoak dira trebezia, erraztasuna eta
praktika-urte luzeak.
Garaiek eta beso-luzera handiko atletek indarrean oinarritzen dute teknika. Aldiz, baxuagoak diren atletek
abiadura eta espazioan gorputza erraz mugitzeko ahalmena aprobetxatzen dute teknika aplikatzeko.
Atletismoarekin lotuta dauden gaitasun fisikoak eta pertika maneiatzeko ahalmena dira irakasle-entrenadoreak
kontuan izan behar dituen ezaugarriak atleta bat pertikara bideratzeko. Atletak 1,75 eta 1,90 m tartean garai ohi
dira, airean egin behar den lana erraz eta oztoporik gabe gauzatu ahal izateko. Beraz, gimnasten ezaugarriak ere
izango dituzte, aireko eta espazioko kontrola funtsezkoa baitute.
Espazioak eta materialak
Materiaren eboluzioak izugarri lagundu du pertika-jauzia garatzeko. Hasieran pertikak lizarrezkoak ziren, gero
banbuzkoak eta ondoren aluminiozkoak izan ziren. 60ko hamarkadatik aurrera, pertikak beira-zuntzez eginda
daude. Zuntzezko pertikak malgu eta elastikoak dira, eta oso ezaugarri garrantzitsu bat daukate: jauziaren
azkeneko fasean aprobetxa daitekeen energia zuntzetan akumulatzeko gaitasuna. Izan ere, orduan hasi ziren bost
metrotik gorako jauziak egiten. Beraz, beira-zuntzezko pertiketan oratze-puntua garaiagoa da, eta propultsio
handiagoa lortzen da.
Pertika egokia hautatzeko kontuan hartu behar dira atletaren maila teknikoa, pisua eta oldar-uneko
abiadura.
Zenbat eta handiagoak atletaren abiadura, pisua eta maila teknikoa, pertika gogorragoa erabil daiteke.
Jauzilariek pertika bat baino gehiago izaten dituzte, eta sasoiaren, haizearen eta inguruko tenperaturaren arabera,
egokiena aukeratuko dute.
Jauzilariek erretxina eta zinta itsaskorra erabiltzen dituzte pertikari hobeto heltzeko.
Hastapenetan pertika egokiak erabili behar dira progresioa ondo egiteko. Hala ere, hasieran pertika gogorrak
erabiltzea komeni da. Aluminiozkoak edo helduen pertika apurtuak erabil daitezke.
Jauzi-eremua korridore batez eta lastaira duen jausleku batez osatuta dago. Korridorearen amaieran
oldar-kutxa dago, pertika bertan sartzeko. Jauslekuak 5 u 5 m ditu gutxienez eta lastaira biguna da, atleta edozelan
erorita ere minik ez hartzeko. Oldar-kutxaren bi alboetan ere lastairak daude. Oldar-kutxa 1 m luze, 0,60 m zabal
eta 0,40 sakon da. Saltometroak zurrunak dira, eta oinarria babestuta izan behar dute. Halere, atletek listoia
mugitu egin dezakete, oldar-kutxaren bertikaletik 0,40 m honantzago eta 0,80 urrunago bitartean eta hori
ahalbidetzeko saltometroaren goiko aldean sistema mugikor eta egokitu bat dago.
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jauzilaria
langatxoa

saltometroa

oldar-kutxa

lastaira

Pertika-jauslekua

Oldar-kutxa

Araudia
Araudiari dagokionez, pertikaren luzera ez dago ez mugatuta, ez zehaztuta; baina lau metro eta erdi eta bost
metro eta hogeita bost bitartean luze izan ohi dira. Atletaren gaitasunen araberakoa da erabiliko dituen pertiken
sendotasun eta gogortasuna. Balio-eskala batzuk erabiltzen dira hori zehazteko, pertika-ekoizleek eginak.
Lehia-era, sailkapenak eta kanporaketak, gorako jauzian erabiltzen den modu berean antolatzen dira.
Jauzia baliogabea da listoia ez bada gainditzen, atletak pertikan gora egiten badu edo listoia gainditu ez eta
atletak edo pertikak lurra ukitzen badute oldar-kutxaren plano bertikaletik haratago.
Espezialitatearen zailtasuna dela eta, 90 s izan beharrean, 120 izaten dituzte atletek epaileak bakoitzaren
izena esan eta saiakera egiteko.
Gaur egun, atletak jauzia egin ostean pertikak gurutza dezake listoiaren plano bertikala, lehen ez bezala.
Atletak oldarra egiten badu, saiakera bat erabili dela esaten du araudiak, nahiz eta listoiraino heldu ez edo
listoia bota ez.
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Pertika-jauziaren teknika
Lasterketa:
Ezaugarriak:
Erritmoari dagokionez, luzera-jauziaren antzerakoa da. Lasterketa bitartean jauzilariak abiadura hartu, eta
oldar-kutxara heltzen den heinean, pertikaren aurreko muturra jaitsiz doa.
Lasterraren luzera: hasiberriek hamabi urrats (20 m inguru) eta goi-mailako atletek hamazortzi (36 m) egiten
dituzte. Atletaren heldutasunaren, praktika urteen eta trebezien araberakoa da lasterketaren luzera.
Teknika: ezaugarri bereziak ditu pertikan erabili behar den lasterketak. Eskuetan pertika eramaten denez,
urratsak ezin dira oso luzeak izan eta aldakari garai eutsi behar zaio. Urratsen luzera baino garrantzitsuagoa,
urratsen maiztasuna da. Lasterketa arian-arian azeleratu eta abiaduraren kontrol handia behar da pertika
oldar-kutxan sartzeko.
Lasterraren zatiak:
Lasterrak hiru zati ditu: martxan jartzea, azelerazioa eta oldarraren prestaketa (pertika oldar-kutxan sartzea).
Martxan jarri aurretik,baina, pertikari egoki oratu beharko.
Pertikari heltzeko modua (eskuina den atletak): pertika gorputzaren eskuineko aldean, eta oratzeko den
muturra atletaren ondoan dago. Ezkerreko eskua baxu eta eskuinekoak garaiago helduko diote hagari, honela:
Atletak ezkerreko eskua aurrean jarri eta pertikari heltzen dio, esku-ahurra behera begira eta erpurua atletaren
aldean (ez jauslekuaren aldean). Eskuineko eskuak pertikari oratzeko, erpuruak eta erakusleak eratzen duten
espazioan pertika sartu eta gainontzeko atzamarrekin batera helduko diote hagari. Esku bien artean 45- 60 cm
daude.
Aurreratuta dagoen besoaren ukondoak angelu zuzena dauka, eta eskua ukondoaren parean. Eskuineko besoa
gorputzaren atzean dago eta sorbaldan ere angelu zuzena eratzen da, sorbalda eta ukondoa garaiera berean
izanda.
Pertika zein altueran heltzen den atletaren maila teknikoaren
eta salto egin nahi den altueraren araberakoa da. Pertika ez da oso
muturretik oratu behar pertikaren palanka-ekintzak lasterketa ez
oztopatzeko.
Pertika altxatu eta aldakaren parean jartzen da, eta beste
muturra begiradaren lerroa baino apur bat garaiago dago.
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Pertika eramatea: pertika gorputzeko eskuin aldean eramaten da, punta ondo altxatuta eta zertxobait
ezkerrera. Era horretan, pertikaren grabitate-zentroa jauzilariaren grabitate-zentrotik gertuago doa eta aurre
egiten zaie lasterketa bitartean pertika eramateagatik gertatzen diren aldaketa mekanikoei.

Martxan jartzea:
Lau-sei urrats ditu. Atletak inertzia apurtu eta aldakak eta pertika ondo kokatu behar ditu, aurrerago abiadura
igo ahal izateko. Egun, jauzilari gehienek gelditik hasten dira, lasterketako posizioak ahalik eta ondoen
kontrolatzeko. Lasterketa-ekintza funtsezkoa da, eta ondo korritzeak berebiziko garrantzia du pertikan.
Azelerazioa:
Sei-zortzi urrats egiten dira, eta atletak kontrola dezakeen abiadurarik handiena hartzen saiatuko da. Ez da
erraza, baina bizkor joatea eta kontrol eza saihestea dira helburuak.

Oldarra prestatzea:
Sei berme izaten ditu eta urratsen luzera murriztu gabe, maiztasuna handitzea da helburua. Azken bi urratsen
bitartean pertikak aldatu behar du lasterketa-posiziotik oldar-posiziora. Jauzilariak pertikaren muturra edo punta
oldar-kutxan sartzen du, abiadura edo bulkada hartu eta aireratzeko (eskuinak diren atleten deskripzioa):
–– Ezkerreko oina bermatuta dago eta pertikak atletari aurrea hartzen dio, ezkerreko besoa guztiz luzatzen
da, eta eskuinekoak aurrera eta gora egiten du, eskua begien parean jarri arte. Hori eskuineko bermea
egin denean gertatu ohi da.
–– Eskuineko oinaren bermea lurrean, aldakaren pare-parean egin behar da. Eskuineko oinaren bulkada
bitartean eskuineko besoa guztiz luzatuko da, eta buruaren gainetik jarriko da.
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–– Azken-aurreko eta azkeneko bermeen artean, besoak gora eta aurrera luzatzen dira, eta pertikaren punta
oldar-kutxara heltzear dago. Oldar-oina ere lurrera heltzear dago, eta oldarra prestatzeko, goitik beherako
eta aurretik atzerako ekintza bizia egiten du hankak. Mugimendu guztia bizia eta bizkorra da, baina ez da
bortitza; ez da, halaber, behar baino lehen egin behar (faseak bete behar dira). Pertika kontrolatu egin
behar da, ez dezan errebotatu oldar-kutxara heltzen denean.

Oldarreko fasea
Oldarra luzera-jauzian bezala egiten da. Atzaparkada bizi-biziz oldar-oina lurrera heldu eta bultzadak aurrerantz
eraman behar du atleta. Aireratzen denean, besoak luze-luze, atletak nabarituko du pertikaren topea oldar-kutxaren
kontra. Garrantzitsua da pertika lasterketaren noranzkoan sartzea. Oldarrean, oina aldakaren pare-parean jarriko
da, eta eskuineko eskuak oldar-bermearen bertikalean egon behar du. Hanka librearen belaunak aurrera egin
behar du.

Oldar egiteko pertika aurreratu

Ezkerreko besoak, luzatuta, bultzadari helduko dio eta pertikaren kontra indarra egiteagatik eratzen den
okerdurari eutsiko dio. Eskuineko besoak luzatuta jarraitzen du, buruaren gainetik, ahalik garaien. Ez da pertika
okertzeko saiakerarik egin behar, pertikaren “kontra” joan baizik. Beraz, ez da komeni eskuineko besoak beherantz

92 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

tiratzea. Aldakak oldar-bermea erruz igaro duenean altxatuko da oina. Oldarrean sartzeko eta gauzatzeko
kadentzia jauzi hirukoitzaren antzerakoa da.

Hegaldia
Atleta pertikari helduta dagoenez, grabitate-zentroaren aireko ibilbidea alda dezake eta horregatik beste hiru
jauzietan baino garrantzi handiagoa dauka hegaldiak pertika-jauzian. Normalean hegaldian honako hiru azpifase
hauek gauzatzen dira:
–– Aireratzea eta sartzea: atletak gorputz-bularrarekin eta aldakarekin pertikan sartuko delako sentsazioa
izan behar du. Eskuineko besoa luzatuz doa eta ezkerrekoa 90º tolesten da, pertika gorputz-bularrera ez
dadin urreratu. Aldakak aurrera egitean pertika okertzen hasiko da, eta aldakak karga nola egin, halakoa
izango da pertikaren okerdura.

Adibidez, oratzearen bertikala baino aurrerago (lastaira oso sartuta) eginez gero oldarra, pertika gehiegi
kargatzen da eta jauziak indarra galtzen du.
Behin airean, atleta pendulu gisa mugitzen da listoirantz, oldar-posizioari ahalik eta gehien eutsita. Hanka
batek luze-luze eginda eta besteak tolestuta iraungo dute, harik eta eskuineko besoak, aldakak eta
ezkerreko hankak osatzen duten lerroaren eta horizontaleko lerroaren artean 45º egin arte.
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Pertika-jauziko pendulua egiten

Orduan sartu eta bideratu ahal izango da gorputza listoirantz. Gero sorbalden lerroaren inguruan bira
eginez, belaunak sorbaldarantz jaso eta gorputza batu egingo da. Pertikak okerdurarik handiena hartuko
du, besoak luze eta enborrarekiko perpendikular daude, eta hankak batera baina belaunak zertxobait
tolestuta eta gorako norabidean.
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Pertika ondo kokatuta izan arte, ez da grinarik izan behar aldakak eskulekuak baino gehiago igotzeko.
Azpifasea amaitzen da bizkarra lurrera urreratzen denean, ia paralelo.

–– Kokatzea eta gorputza luzatzea:
Pertika hedatuz doa, eta okerduran metatu duen energia elastikoa askatuz doa. Hasieran, atletaren
aldakak hanken bideari jarraituko dio, gorantz. Ezkerreko besoa tolestu egingo da eta eskuinekoak
luzatuta darraio. Gorputz-bularra pertikaren ahalik eta gerturen doa eta gorputza, eskuen heldulekura
iritsi gabe, “J”, “I” edo “L” eginda jartzen da, buruz behera, eta alderantziz bermatuta.
Gorputzaren azken luzaketan eskuineko besoak parte hartzen du, tolesten doa eta gorputzak luzerako
ardatzean bira egingo du, eta jadanik ez dio bizkarrik ematen listoiari.
Une horretan, atleta eskuin eskuaren gainean dago bermatuta, eta ez du pertika askatuko azken unera
arte.
Atletak ezin badu gorputza guztiz bertikal jarri, segidako akzioa behar baino lehen egingo du, eta gorputza
listoiaren kontra joango da, edonola. Beraz, ezin izango du listoia gorputzaren aurreko aldetik gainditu
eta eraginkortasuna galduta, alboz pasatzen ahaleginduko da.
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Pertikan pendulutik batu eta luzatze ariketa

–– Bira eta listoia gainditzea:
Denbora tarte txikian akzio-multzo bat gertatzen da, oso arin, eta, listoia gainditzeko, bira, azken luzaketa
eta gorputz-enborraren tolesdura egiten dira.
Behin gorputz guztia luze-luze egonda pertikaren luzapen gisa, luzerako ardatzean bira erdi egin eta
listoia gorputzaren aurrealdearen pare geratuko da.
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Lehenengo
ezkerreko eskuak
(behekoak)
askatzen du
pertika.

Pertika zuzen
dagoenean prest
dago jauzilaria
gorantz egiteko.

U irudia

T irudia

Eskuineko eskuak
pertika utzi
ondoren, atleta
airean dago, goiko
gorputz-adarrak
gorantz eta hankek
beherantz egiten
duten bitartean.
Buruari beherantz
eutsi behar zaio.
V irudia

Aipatutako bira erdia aldakak pertikaren bultzada-akzioa jaso ondoren gauzatuko da, eta ez arinago.
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Pertikan bermatuta dagoen bitartean eskuineko eskuak eta sorbaldak ere bultza egiten jarraitzen dute.

Pertikaren okerdurak eta luzaketak eratu duten energia eta bultzada hegaldi bitartean transferitu behar
zaio atletaren gorputzari. Atleta posizio egokian egon ezean, ezin izango du pertikak askatzen duen
energia jaso eta gorputza ezin izango da gorantz katapultatu. Hori guztia zuzen eginez gero, listoia arazorik
gabe gainditzen da.
Jauzilariaren trebeziak eta aurretiko mugimenduek zehaztuko dute listoia gainditzeko ekintza
eraginkorra.
Egun gizonezkoen pertika-jauzian erraz egiten dira eskuen heldulekuaren altuera baino 0,80 cm gehiagoko
jauziak.

Erortzea
Egun, erortzeak ez du ia teknikarik behar, jauslekuak oso seguruak baitira. Behin listoia gaindituta, lastaira gainean
bizkarrarekin erori ohi dira atletak.
Hala ere, atletaren teknikaren gainean informazioa ematen du jauslekuan non erori den ikusteak. Oldar-kutxatik
gertu jausteak esan nahi du erabili den pertikaren gogortasuna edo heltzeko modua ez direla egokiak izan
lasterketan lortu den abiadura urriarentzat.
Aldiz, oldar-kutxatik urrun jausten bada, pertika edota heltzeko moduak aldatu behar dituela esan nahi du.
Lastairaren alde batera edo bestera jausteak pertika oker sartu dela erakusten du.

Pertika-jauziaren ohiko akats larriak
–– Gogortasun ezegokiko pertika hautatzea.
–– Pertikari gaizki heltzea.
–– Luzera-jauziko lasterketaren akats berberak izatea.
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–– Pertika gaizki eramatea aurrera, eta oldar okerra egitea; izan ere, ondoko ekintzen gauzatze zuzena
galaraziko dute.
–– Pertika lasterketaren norabidean ez sartzea.
–– Oldar-bermea aurreratuta ezartzea.
–– Oldarra bizitasunik gabe egitea.
–– Oldarra denboraz kanpo (arinegi edo beranduegi) egitea.
–– Oldarrean, pertika ez edukitzea lasterketaren norabidean.
–– Eskuineko eskua jaistea.
–– Eskuineko eskua tolestea.
–– Ezkerreko eskuak pertikari bultzarik ez egin eta pertika gorputz-bularrera heltzea.
–– Aldakak sorbalden gainetik ez altxatzea.
–– Gorputzaren jasotze-ekintza osatu gabe luzatze-ekintza hastea.
–– Amaierako luzatze-, bira- eta listoia gainditzeko ekintzak ez koordinatzea.

Pertika-jauziaren funtsezko oinarri teknikoak
–– Atleta bakoitzaren ezaugarriei dagozkien pertikak (gogortasuna) eta heltzeko moduak erabiltzea.
–– Laster egokia, abiadura arian-arian gehitu eta oldarrean maximoa izatea.
–– Orpokaketa doitua egitea.
–– Lasterketaren mekanika eta abiadura ahalik eta gutxien aldatzea pertika eraman bitartean.
–– Oldarra epelkeria barik egitea.
–– Oldar-lekua eskuineko eskuaren proiekzio bertikalean egitea.
–– Oldarra luzera-jauzian bezala egitea. Oldarra egin eta pertikan sartzea.
–– Pertika lasterketaren norabidean oldar-kutxan sartzea.
–– Ezkerreko besoaren lanari esker, pertika atletaren gorputz-bularrera hurbiltzen ez uztea azken faseetara
arte.
–– Pertika-zuzentze akzioa, gorputzaren luzatze bertikala eta besoen trakzioa eta luzatzea koordinatuta
egitea.
–– Teknika optimizatzeko atletak gogoz eta gogor ekin behar die akrobazia lanari eta gimnasioko berariazko
indar entrenamenduei.
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5 JAURTIKETAK
5.1	SARRERA
Atletismoan lau jaurtiketa-espezialitatek eratzen dute jaurtiketen multzoa. Espezialitateok pisu-jaurtiketa,
xabalina-jaurtiketa, disko-jaurtiketa eta mailu-jaurtiketa dira, bai gizonekoentzat baita emakumezkoentzat ere.
Jaurtiketetan lehiatzeko modua jauzietakoena bezalakoa da. Lehian hasi aurretik lehiatze-ordena zozketatu
egiten da, eta beroketan ere ordena horretan egiten dira saiakuntza-jaurtiketak. Lehian, lehiakide guztiek hiruna
jaurtiketa egin eta sailkapena egiten da jaurtitzaile bakoitzaren marka onena hartuta. Zortzi atleta onenek beste
hiru jaurtiketa egiten dituzte. Bigarren saio horretan, parte-hartze ordena markaren arabera antolatzen da:
zortzigarren marka onena duen atleta hasi eta marka onena daukanak amaituko du segida gehigarria.

Jaurtiketen oinarri teknikoak
Jaurtitzailearen helburu teknikoa da tresna ahalik eta gehien azeleratzea, angelu egokian eta urrun jaurtitzeko.
Jaurtiketak, besoen ekintzari esker baino areago, hanken lanari esker egiten dira. Besoek hanken lanaren eta
gorputz-enborraren tortsio-distortsio ekintzen bidez lortutako energia jasotzen dute, eta tresnari transmititzen
diote. Hanketan hasi eta eskuraino heltzen den mugimendu-segida batez eta hainbat indarren baturaz baliatzen
da atleta jaurtiketa egiteko.
Jaurtiketa-unean, oin biak lurrean ezarririk, atletak bultza egiten dio gorputzak osatzen duen palanka sistemari
jaurtiketa gauzatzeko.
Gorputzaren palanken sinkronizazioa da jaurtiketaren eraginkortasunaren gakoa. Jaurtiketa eskuekin gauzatzen
da, baina indar eraginkorra hankek lurraren kontra egiten duten bultzadatik dator.
Jaurtiketa-motaren eta tresna bakoitzaren ezaugarrien araberakoa da indarrak batzeko eta palankak eratzeko
erabiliko den modua edo bidea. Modu hori da espezialitate bakoitzak erabiliko duen teknika.

Tekniken eboluzioa
Jaurtiketen teknikak asko aldatu eta arautu dira programa olinpikoa hasi zenetik, XIX. mendearen amaieran. Gaur
egungo jaurtiketa-teknikak konplexuagoak dira. Adibidez, pisua albotik jaurtitzen zen eta gaur egun
jaurtiketa-noranzkoari bizkarra emanda hasten da. Diskoa gelditik jaurtitzen zen eta orain atletak jiratu ondoren
egiten du jaurti. Agian xabalina da teknika gutxien aldatu duen espezialitatea.

Jaurtiketaren distantzian eragina duten alderdi mekanikoak
Jaurtitzeko teknikek eboluzionatu egin dute, batez ere, helburu nagusia hobeto betetzeko, hau da, jaurtiketa gero
eta luzeagoak lortzeko. Eta eboluzio horretan Fisikak eta Biomekanikak eragin nabarmena izan dute; izan ere,
haien ekarpenak oso garrantzitsuak izan dira teknikak hobetzeko eta eboluzionatzeko. Teknikaren gainean
daukaten eragina ezagutu eta entrenamendu teknikoa bideratu ahal izateko, funtsezkoa da alderdi horiek
zehaztea:
–– Tresnaren abiapuntua: atleta zenbat eta garaiagoa eta beso luzeagoa izan, pisua eta diskoa altuera
handiagoan jaurti dezake.
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Jaurtiketen biomekanika

–– Tresnaren irteera-abiadura: jaurtiketaren desplazamenduan tresna azeleratu egiten da. Amaiera-fasean
tresnak duen abiadurari besoaren ekintza gehituko zaio. Zenbat eta irteera-abiadura lineal handiagoa,
jaurtiketa luzeagoa izango da.
–– Irteera-angelua: irteera angelua egokia izan behar da jaurtiketa espezialitate bakoitzean. Angelua
zabalegia bada, oso ibilbide parabolikoa aterako da: tresna asko igo eta bortizki eroriko da. Angelua
itxiegia bada, berriz, tresna arinago eroriko da lurrera.
Tresnen irteera-angeluak
TRESNA

MAILUA

PISUA

DISKOA

XABALINA

ANGELUA

41º-45º

40º

35º

30º

–– Kanpoko elementuak: xabalina eta diskoa tresna arinak dira, eta forma zehatza dute. Horregatik
aerodinamikaren legeen menpe daude eta jaurtiketaren emaitzak egoera meteorologikoaren eragina
dauka. Haizea dela eta atletak tresnaren irteera-angelua alda dezake. Esate baterako, jaurtiketaren kontra
haize eztia badabil, xabalina edo diskoaren lagungarri izango da.
–– Grabitatearen indarra: grabitateak itsas mailan toki garaietan baino eragin handiagoa dauka eta horregatik
tresnak arinago erortzen dira.

Jaurtiketa guztien atal komunak
Hasiera:
Atleta espezialitateari dagokion jaurtiketa-gunean, arauz, jarri eta tresnari heltzen dio. Gero, inertzia apurtzeko
eta tresna azeleratzeko zenbait ekintza egin behar ditu.
Desplazamendu-fasea:
Tresna azeleratzea eta amaierako ekintza egiteko posizio onenean jartzea da fase honen helburua.
Aldaka-lerroak sorbaldenari aurrea hartzen dio (mailu-jaurtiketan izan ezik). Palanka eraginkorra eratzeko, tresna
ahalik eta gehiena urruntzen da jaurtiketaren norabidean eta jaurtiketaren kontrako noranzkoan.
Diskoan eta mailuan, desplazamendua biren bidez eta translazio txiki bat eginda gauzatzen da.
Xabalinan eta pisuan (estilo klasikoan) azelerazio lineala egiten da bakarrik.
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Berme bikoitzeko fasea eta amaiera:
Mailuan ez bezala, beste jaurtiketa guztietan, gorputzak aurrera egiteko daukan joera balaztatuko du atletak,
ezkerreko hanka lurrean zurrun bermatuta.
Berme bikoitzaren fasean honako egoera hau ematen da: gorputz-enborrak tortsioa dauka luzerako ardatzean;
aldaka-lerroa sorbaldena baino aurreratuago dago, bai luzera-ardatzean, baita aurretik atzerako ardatzean;
eskuineko metatartsoak gorputzaren eta tresnaren pisuei eusten die, jaurtiketa puntutik urrun. Atletaren
sorbalda-lerroa jaurtiketa-noranzkoaren ia-ia paralelo dago, edo, bestela, bizkarra emanda, ia-ia perpendikular,
betiere jaurtiketa-motaren arabera. Oin biak lurrean bermatuta daude, ezkerrekoa aurreratuta eta zertxobait
zabalduta, eta belauna zurrun.
Une horretan atleta azken bultzada hasteko egoeran dago, posizioa apurtuko du, eta indarrak bideratuko ditu,
zartailua balitz bezala, eskuineko metatartsoan hasi eta tresnaraino heldu arte. Amaierako fasea da.
Prozesu horretan gorputzaren pisua eskuineko hankatik ezkerrekora pasatuko da. Eskuineko oinak eta belaunak
aldaka aurrera eramaten dute bultzada batez, eta hark jarraian gorputz-enborrari tira egin eta tortsioa eragingo
dio. Gorputz-enborrak tortsioa desegin eta sorbaldei egingo die tira. Jarraian besoei, eta, azkenik, tresnari helduko
zaio tirakada eta zigorrada batez. Jaurtiketa gauzatuko da horrela.
Zenbat eta abiadura eta balazta-ekintza handiagoak prozesu bitartean, jaurtiketa-distantzia ere handiagoa
lortuko da.
Jaurtiketen nondik norakoak erraz eta arin adierazi arren, horiek gauzatzeko bidea zaila eta konplexua da, eta
jaurtitzailearen maila teknikoa adieraziko digu.
Fase honetan bi gako aipagarri daude:
–– Besoaren ekintza da denetan azkena. Hasiberri askok ekintza hori azkarregi egiten dute.
–– Gorputzaren eskuinaldeak aurrera egiten duenean, bira egiten du ezkerreko hankak, aldakak eta sorbaldak
eratzen duten ardatzaren inguruan, ate bat zarratuko balitz bezala.
–– Amaiera bizia egin eta tresna eskutik irten ondoren, jaurtitzaileek zenbait jauzi, bira, berme… egiten dute
oreka ez galdu eta aurrerantz-edo ez irteteko.

5.2 Pisu-jaurtiketa
Sarrera
Pisua jaurtitzeko teknikan hainbat aldaketa izan da XX. mendean. Hasiera batean, pisua jaurti aurretik jaurtiketaren
noranzkoarekiko alboz jartzen zen eta desplazamendua ere alboz egiten zen. Parry O’Brien kaliforniarrak pisua
jaurtitzeko teknika aldatu zuen, “teknika lineala” erabili zuen aurrenekoz.
O’Brienek erabilitako teknika erabat iraultzailea izan zen, bai jaurtiketa bizkarrez hasteko moduagatik, bai eta
jaurtiketa teknikan eta haren hobekuntzan egin zituen aldaketengatik ere. Hauek dira bizkarreko teknikaren
ekarpenak:
–– Pisuak jaso behar duen indarraren aplikazio-denbora luzatzen da.
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–– Atletaren desplazamendua bizkorragoa da jaurtiketaren
ibilbidean.
–– Atleta abiadura handiagoz eta indarra aplikatzeko posizio
egokiagoan heltzen da jaurtitzeko unera.
–– Muskulu-multzo gehiagoren lana batzen da, eta pisuari energia
gehiago aplika dakioke.
–– Tresna ibilbide eraginkorragoan mugitzen da.
Hain onuragarria zen (ia metro bateko irabazia), ezen ordutik
aurrera atleta guztiek bizkarreko teknika erabili baitzuten. Urte batzuk
geroago Baryschnikov sobietarrak O’Brienen teknika oinarritzat hartu,
eta bira egitea gehitu zion desplazamenduari, “errotazio- teknika“
asmatu zuen.
Estatubatuarrek munduko marka onenak izan zituzten 70ko
hamarkadaren erdialdera arte; ordutik aurrera europarrek egin dituzte
munduko marka onenak.

Pisu-jaurtiketaren teknika. Teknika lineala
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Gaur egungo teknikariek ondorengo faseak antolatzen dituzte pisu-jaurtiketan:
–– Hasierako posizioa eta pisuari heltzea.
–– Martxan jartzea: enborraren kulunkatzea eskuineko hankaren gainean eta desplazamendua edo hasierako
azelerazio-unea.
–– Jaurtiketa bera edo tiroa, amaierako azelerazio-fasea.
–– Amaiera eta ondorengo errekuperazioa.
Teknikak fase bakoitzean duen garrantzia kontuan hartuko bagenu, ondoko sailkapena egingo genuke: tiroa,
aurreko desplazamendua, prestaketa fasea eta amaiera.
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Lehenengo fase bien helburua:
88 Tresna eta jaurtitzailea martxan jartzea (inertzia apurtuz) eta ahalik eta abiadura handiena eta
amaierako posizio hoberena lortzea. Bi faseetan pisua arrastaka doa.
Azken faseen helburua:
88 Pisua bulkatu, eta noranzkorik onena ahalbideratzea.
Jarraian deskribatuko diren ekintza teknikoak eskuina den atletak egiten dituen moduan azalduko dira, atleta
ezkertiak kontrako beso eta hankak erabiliko lituzke.

Hasierako posizioa eta pisuari heltzea
Helburua: atletaren kontzentrazio egokia eta gorputz osoaren erlaxaziorik handiena
lortzea.

Atleta tente eta jaurtiketaren noranzkoari bizkarra emanez jartzen da, gorputzaren pisua eskuineko hankan
duela, oina guztiz bermatua eta oin-punta metalezko uztaia ukituz.

Ezkerreko hanka zertxobait tolestuta dago, oina eskuineko oinetik 30 bat cm atzeratuta eta 10 bat zentimetro
alboratuta, metatartsoa eta behatzak lurrean, orekari eusteko.
Aldaka eta sorbalda lerroak jaurtiketa norabideari elkarzut daude.
Eskuineko sorbaldak, erlaxatuta, tresnaren pisuari eusten dio; ezkerreko sorbalda baino ia 10 cm beherago
dago.
Ezkerreko besoa sorbalda baino zertxobait garaiago dago, erdi tolestuta eta aurrerantz proiektatua. Esku-ahurra
kanporantz begira dago, guztiz erlaxatuta.
Burua bizkar hezurraren jarraipena da, baina begirada lurrera eraman behar da, oinetatik 2-3 metrora,
jaurtiketaren kontrako noranzkoan.
Pisuari heltzea eta kokatzea: esku-ahurraren goialdean bermatuta, erdiko hiru atzamarrek helduko diote
pisuari. Atzamar txikia eta erpurua orekatzaileak dira. Pisuari heltzeko beste bi modu ere badira: bata, eskuko
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atzamar guztiak erpurua izan ezik elkartuta. Pisua masailaren eta lepoaren kontra jarri behar da, gorputzarekin
bat egiteko jarreran. Ukondoa pisuaren aurka, sorbaldaren eta enborraren alboaren arteko erdibidean.

Martxan jartzea eta hasierako azelerazio fasea: enborra kulunkatzen da eskuineko hankaren gainean eta gero
desplazatu egiten da
Enborraren kulunka, eskuineko hankaren gainean:
–– Abiapuntu horretatik hasi, eta atletak gorputza aurrerantz kulunkatu behar du. Enborrak aurrera egiten
duen bitartean, ezkerreko hanka (belauna zerbait tolestuta) atzera eta gora mugitzen da posizioa
orekatzeko.
–– Eskuineko orpoa airean; begirada lurrera, urrun eta tinko, jaurtiketa noranzkoari bizkarra ematen zaiola
ziurtatzeko; sorbalda- eta aldaka-lerroak paralelo.

Ondoren, enborraren eta hanken tandem-lana egiten da:
–– Eskuineko hankak toleste dinamiko eta bizia egiten du, esertzeko keinua balitz bezala; bitartean (orpoa
lurrean jarri ere), ezkerrekoa, tolestuta, aurrerantz jaso behar da (belauna ia eskuineko belaunaren
parean jartzen da).
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–– Enborra eskuineko izterraren gainean tolesten da. Jaurtitzaile gehienak horizontaleko lerroraino heltzen
dira (batzuek gainditu ere egiten dute).
–– Aldaka eskuineko oin-bermearen gainean jartzen da, sorbalda-lerroa zirkulutik ahalik eta gehiena
urruntzeko eta jaurtiketa-norabideari perpendikular kokatzeko.

Ikusten diren zenbait mugimenduren (sorbaldak jaistearen, enborra tolestearen) jatorria eskuineko hankaren
tolesdura zentrifugoan eta ezkerreko hankaren kulunkan dute jatorria, ez dira nahita eragindako mugimenduak.
Jaurtiketaren zati honi “biltzea” esaten zaio. Atletaren grabitate-zentroa eta pisua jaurtiketaren ibilbidearen
punturik baxuenean daude.
Une horretan amaitzen da prestatze-fasearen alde aktiboa, hasierako azelerazio-fasea, eta, beraz, hurrengo
fasea hasten da. Kontu handia izan behar da egin ohi diren akatsekin: pisuak lortu duen abiadura galtzea eta
eskuineko hanka gogortzea edo desorekatzea.
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Desplazamendua

Lortu denean gorputza ahalik eta gehien biltzea eta pisua ahalik eta gehien jaistea, aldaka zertxobait atzerantz
doa. Esan bezala, aldaka desorekatzen hasten da, atzerantz eta gorantz doa, “menperatutako desoreka” eraginez.
Aldi berean, hanka biak biziki luzatzen dira: hanka librea atzera doa jaurtiketa noranzkoan ostiko bortitza emanez;
bermean dagoen hankak lurraren kontra bultza bizia eragiten du, lurretik ia altxatu gabe eta belaunak luzatze
osoa eginez.
Horrela eragiten da desplazamendua, pisu-zirkuluan barruratuz eta inolako aireratze-unerik eratu gabe,
arrastaka, “irristaketa” moduan. Atletak zenbat eta gorago egin, indargabetze denbora ere gehituko da, ondorengo
bulkadaren eraginkortasuna murriztuz, eta pisuaren ibilbidearen kalterako.

Fase honetan egoera pasiboa edo “fase pasiboa” saihestu behar da, baina ez da mugimendu goiztiarrik egin
behar, horrek ezkerreko oinaren uzkurdura desegokia eragingo bailuke.
Sorbaldak, enborrak, aldakak eta begiradak aurreko fasearen amaierako posizio berean jarraitzen dute,
desplazamendua bizkarrez eginda eta enborra zerbait garaiago dago bulkada gogorraren eraginez.
Jarraian, berme-oina gorputzaren azpian sartzen da, pisuaren bertikalean jarriz. Zirkuluaren erdian ezartzen
da, metatartso gainean eta abiapuntuarekiko diagonalean.

108 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Ohiko teknikan, oina metatartsoz jarri, eta orpoak, asko hurbildu arren, ez du lurra ukitzen. Berme-oina eta
belauna zertxobait biratzen dira jaurtiketaren noranzkoan. Hala ere, nahiz eta beheko gorputz-adarrean
bira-ekintza hasi, enborrak eta begiradak jaurtiketa noranzkoari bizkarra ematen jarraitzen dute. Beso libreak ere
goiko gorputz-adarraren egoerari eusten laguntzen du (ematen du jaurtitzailea erlojuari begira dagoela).
Oin libreak ostikoa eman ondoren, lurra ukitzen du, berme-oinaren ia denbora berean. Zirkuluaren urrutiko
ertzean jartzen da, zintarriaren ondo-ondoan, guztiz luzatuta, eta ezkerrerantz zertxobait zabalduta (10-15 cm).
Horren arrazoia aldakak aurreratzeko bidea zabaltzea da.
Zirkuluko zoruan eskuineko oina jaurtiketaren noranzko idealarekiko 150º-ra jartzen da. Izan ere, eskuineko
hanka 135º-150º-ra eta ezkerrekoa 45º-ra jartzen dira, eskuineko orpoa eta ezkerreko punta elkarri tangente
kokatuz.

Esan bezala, oin biak denbora berean eta abiadura handian heltzen dira lurrera. Helburua egoera orekatua eta
egonkorra lortzea da. Sorbaldek jaurtiketa-noranzkoarekiko zut eta lurrari paralelo jarraitzen dute. Gorputzaren
pisua zirkulu erdian dagoen hankaren gainean dago. Haren belauna tolestuta dago eta enborra eta aurreratu den
hanka lerro berean daude.
Fase honen azken uneko egoera ondokoa da:
–– Sorbalden lerroa jaurtiketaren noranzkoarekiko ahalik eta perpendikularren dago.
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–– Sorbalden kokapena indartzeko, ezkerreko besoa gorputzaren aurretik ahalik eta aurreratuen dago.
–– Pisuak eskuineko belaunaren perpendikularraren aurretik egon behar du.
–– Belaun biak tolestuta daude, eskuinekoa gehiago. Ezkerrekoaren gehiegizko tolesdura akats larria da.
–– Eskuineko oina lurrean jartzean, sorbaldak jaurtiketa noranzkoarekiko perpendikular daude.
–– Aldakak jaurtiketa noranzkoan daude ia.
–– Pisua eskuineko belaunaren gainean dago.
–– Gorputzeko pisua eskuineko hankaren gainean dago.
–– Ezkerreko oina, bermean, pasibo dago.

Jaurtiketa bera edo tiroa (amaierako azelerazio-fasea)
Oin biak lurrera heltzean hasten da eta mugimenduaren jatorria aldakan eta eskuineko hankan dago. Helburua da
mugimendu- eta ekintza-katea eratu, eta, horren bidez, pisuari berari aplikatuko zaion indar zinetikoa lortzea.
Kate zinetikoa honela antolatzen da: eskuineko oinak, hankarekin bat eginez, bira egin eta jaurtiketa-noranzkoan
bultza egiten du, gorputzaren pisua aurreratuta dagoen hankari igortzeko. Beraz, ezkerreko hanka oposizioan
dago energia ez dadin denbora baino lehen aurrerantz irten. Jasotako energia goiko gorputz-adarrera bideratzen
da. Aldaka noranzko berean eta gorantz eta aurrera doa. Jarraian, enborrak tortsioa desegiten du aurrera begira
jartzeko jaurtiketa noranzkoan; aurrena aldakarekin bat eginez, eta gero ezkerreko sorbaldarekin. Ezkerreko
sorbalda “ate-irekitze” ekintzan dihardu, bi helburu betetzeko: pisua aurretik eramatea eta bular-muskuluen
tentsioa areagotzea. Atletak, aurrera begira dagoenean, gorputzeko ezkerreko aldea goitik behera blokeatu behar
du, eten egin behar du ezkerreko sorbaldak duen gehiegizko irekitze-mugimendua; horretarako, ezkerreko
sorbaldaren eta oinaren artean bira-ardatza eratu behar du, ate baten bisagra-ardatza balitz bezala.
Era horretan pisua aurrera eta gora doa. Aldi berean, hanka biak lehenengo eta enborrak gero, biziki luzatu eta
bultza egiten dute. Azkenik eskuineko besoak gauza bera egiten du, pisuari eusten dion eskua ahalik eta gehiena
azeleratuz. Begirada gora eta aurrera bideratu behar da, sorbaldak garai edukitzeko. Mugimendu-kate indartsu
horren ondoren oinetan pisu aldaketa dago, zirkulutik ez irteteko.
Tresnaren ibilbide zuzena ez apurtzeko, “bidea zabaldu” behar da, abiatutako egoeratik amaiera-fasearen
ezaugarri den bulkada posiziora joateko.
Azken fasean aldakak 170º-200º-ko bira egiten du.
Fasearen hasieran, pisuak hanken eta enborraren
(gorputzeko muskulu indartsuenak daude bertan)
bultzadari esker aurrera egiten du, noranzko egokian
jartzeko. Fasearen amaieran, berriz, sorbalda eta ukondo
jaurtitzaileek azeleratu behar dute pisua, haren
noranzkoa aldatu gabe.

110 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Eskuineko besoak eskumuturraren pronazioaz
amaitzen du lana, presarik gabe. Hankak, aldakak,
enborrak eta sorbaldak osatzen duten kate zinetikoaren
ondoren egin behar da.
Pisuaren abiadura areagotuko da urratsa zirkuluan
dagoen bitartean. Pisua eskutik irteteko unean
dagoenean, edo jadanik irten denean, altxa daitezke
oinak —eskuina lehenengo— lurretik, inoiz ere ez
lehenago.
Pisua eskutik irten ondoren, oinak aireratzen badira,
teknika ondo garatu den seinale da.

Amaiera eta ondorengo errekuperazioa
Behin pisua eskutik irtenda egiten diren ekintzek ez
dute eraginik jaurtiketaren luzeran.
Lurraren kontra egindako indarraz lagunduta
amaitzen da bulkada eta atleta aurrerantz bota lezakeen
indarra neutralizatu behar da.
Oreka berreskuratzeko eskuineko oina ezkerrekoa
egon den tokira doa, ezkerreko oina eta besoa ,eta
enborra ere bai, atzerantz tolesten dira.
Berrorekatzearen helburua atletak zirkulu barruan
jarraitzea da. Araudiak dioenez, zirkuluaren atzeko
erdiko aldetik irten behar du atletak.
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5.3 Xabalina-jaurtiketa
Sarrera

Jan Zelezny-ren 90,12 m-ko jaurtiketa

Atletak xabalina sokazko heldulekutik hartzen du, eta korrikaldi baten ondoren lortutako abiadura besoaren,
sorbaldaren eta enborraren potentziarekin konbinatzen du jaurtigaia aurrerantz botatzeko, beheko gorputz-adarrak
lurrean ongi finkatu ondoren.
Beraz, jaurtiketaren helburua da xabalina ahalik eta urrunena bidaltzea gorputzak duen indarrez eta eratzen
duen abiaduraz baliatuta, eta baldintza aerodinamiko onenetan.
Espazioak eta materiala
Xabalinaren ezaugarriak hauek dira: metalezko jaurtigai luze eta estua da, zilindrikoa formaz eta mutur batean
punta batez hornitua, 2,60-2,70 m luze da, eta 800 g-ko pisua du gizonezkoetan, eta emakumezkoetan, berriz,
2,20-2,30 m eta 600 g.
Jaurtiketa gauzatzeko xabalina-jaurtiketarako zona erabiltzen da. Zona hori bulkada-korridore batek eta
erortzeko edo lur hartzeko sektoreak osatzen duten jaurtiketa-eremua da.
Jaurtiketen gai-multzoan azaltzen denez, korridorea 30-36 m luze da, eta 4 m-ko zabalera du, 29º eta 8 metroko
erradioa duen arkua du amaieran. Jaurtiketak arku horren atzetik gauzatu behar dira. Gorputzeko edozein atalek
arkua zapalduz gero, baliogabetu egiten da jaurtiketa.
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Araudia
Araudiak zenbait motatako debekuak eta zehaztapenak ditu xabalina-jaurtiketaren gainean:
–– Xabalinari heldulekutik oratu behar zaio.
–– Jaurtitzailearen gorputzak edo xabalinak ezin diote inondik inora jaurtiketa-noranzkoari bizkarra eman.
–– Jaurti aurretik, xabalinak edo jaurtitzaileak ezin dute korridoretik kanpo ezer zapaldu, ezta eremua
mugatzen duen marra bera ere.
–– Ezin dira ez arkua, ezta harago dagoen lurra ere ukitu.
–– Jaurtitzailea ezin da korridoretik irten, xabalinak lurra ukitu arte.
–– Xabalina ezin da sektoretik kanpo jausi.
–– Behin xabalina jaurtita, xabalinaren buruak edo puntak izan behar du lurra ukitzen lehena.
–– Jaurtiketa egiteari ezin zaio beranduegi ekin.
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–– Lehiaketetan jaurtiketa-kopurua eta jaurtiketa-ordena beste jaurtiketetan egiten den moduan egiten
da.
Jaurtigaiaren ezaugarriak kontuan izanda, jaurtiketa arina eta aerodinamikoa da.
Horregatik jaurtiketa-unean xabalinari abiadura maximoa igorri, eta jaurtiketa egoera aerodinamiko onenetan
egitea zaindu behar da, hegaldia ahalik eta luzeena izan dadin. Hortaz, jaurtitzaileek bizkorrak, indar bizi handia
dutenak, giltzaduretan mugikortasun handikoak eta oso trebeak izan behar dute. Izan ere, gai izan behar dute
energia lineala —gorputz-adarrek oinetan hasi eta katean eratua— xabalinari aplikatzeko amaierako bermatze
bikoitzaren fasean.
Xabalina-jaurtiketaren ezaugarria da aipatutako mugimendu-katea gauzatzea. Kate horretan hauxe gertatzen
da: gorputzaren behealdean hasi, eta gorantz doan kate baten bidez, gorputz-adarren mugimenduak eta indarrak
energia zinetikoa eratuz doaz. Katearen giltzadura bakoitzak eta gorputz-adar bakoitzak eratzen duten energia
batuz doa eta energia hori eskuak aplikatu behar dio xabalinari. Oinetan hasi eta eskuraino, atal batek, abiadura
galduz edo balazta eginez, hurrengo atalari igortzen dio energia zinetikoa. Beheko gorputz-adarra lurraren kontra
balaztatuz, goikoa azeleratzen da, azkenean energia xabalinaraino heldu arte. Esan daiteke jaurtiketa “zigorrada”
baten antzera gauzatzen dela: hankak zartailuaren heldulekua da, eta eskua eta besoa zartailuaren muturra.

Xabalina-jaurtiketaren teknika
Abiada-unean hasita, jaurtiketak bi zati ditu: hasierako azelerazio lasterraldia eta amaiera. Esan dugun legez,
mugimendu-katea lotura estuko ekintzen segida bat da. Nonbait akatsa badago, gorputzak eratu, jaso eta igorri
dezakeen energia potentziala ez da eskuraino helduko.
Lasterraldiak edo bulkada-faseak ere bi zati ditu: bata ziklikoa eta bestea aziklikoa. Lehenengoan atletak
martxan jarri eta lasterketa egiten du, kontrola dezakeen ahalik eta abiadura handiena lortzeko. Zati aziklikoan
honako ekintza hauek gauzatzen dira, “urrats bereziak” egiten diren bitartean:
–– xabalina kokatzea
–– amaierako faseari hasiera ematen dion urrats gurutzatua
–– jaurtiketaren azken fasea
Urrats gurutzatuaren ondoren, atleta prestatze-unera heltzen da, eta gero jaurtiketa-posizioa lortzen du, bi
oinak lurrean bermatuta. Amaieran xabalina eskutik irteten da airean proiektatuta, hankaenbor-beso-besaurre-eskua sekuentzia ordenatuaren eraginez. Berme bikoitzeko fasea egiten den bitartean,
gauzatutako mugimenduak koordinatzeko moduak erabakitzen du jaurtiketan lortutako distantzia.
Hemen azalduko dugun jaurtiketaren erritmo eredua bost urratsekoa da. Hala ere, badaude zazpi urrats egiten
dituzten atletak ere.

Bulkada-fasea edo lasterraldia
Bulkada-faseko zati ziklikoaren ekintza teknikoak.

Helburu nagusia: atletak hurrengo faseetan behar izango duen hasierako azelerazioa
lortzea.
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Lasterketa osoaren 2/3 zati ziklikoa izaten dira.
Azelerazioa 8-12 urratsetan lortzen da, eta atletaren maila teknikoaren eta fisikoaren araberakoa da. Maila
zenbat eta txikiagoa, urrats-kopuruak urriagoa izan behar du, azken urratsetan abiadura galerarik ez gertatzeko.
Zati aziklikoaren azken urratsetan abiadurak gora egin dezan, eta jaurtiketa bizia eta bortitza gauza dadin, zati
ziklikoaren lehenengo urratsetan lasterketa erraza eta kontrolatua egin behar da.
Izan ere, jaurtiketa onak lor daitezke abiadura oso handiak lortu ez arren. Esan nahi baita, badaude
jaurtiketa-katean azelerazio eskasa konpentsa dezaketen beste elementu tekniko eraginkor batzuk ere.
Garrantzitsuena da atleta bakoitzak kontrolatu ahal duen abiadurarik handiena lortzea eta azken faseko
ekintzak gauzatzean lortutako abiadura hori erabili ahal izatea.
Xabalinari heltzea: xabalinari heldulekutik oratu behar zaio. Heltzeko hainbat modu dago baina honako hauek
erabiltzen dira gehien:

Xabalinari heltzeko moduak
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Oratzeko moduak ahalbideratu behar du xabalinari bultza ondo egitea eta xabalinari bira eragitea haren
luzerako ardatzaren inguruan.
Lasterraren hasiera: atletak 8-10 urrats (25-30 m) erritmiko eman behar ditu, arian-arian. Xabalina garraiatzeak
ez ditu oztopatu behar lasterketaren teknika eta abiadura.
Bermeak eta bulkadak indartsuak eta kalitate handikoak izan behar dute, eta horretan oinen lan bikaina
beharrezkoa da. Gorputzak erlaxatua egon behar du.

Atletaren jarrera lasterketa egin bitartean:
–– Sorbalda- eta aldaka-lerroa jaurtiketa noranzkoarekiko zut eduki behar da.
–– Besoan, ukondoak tolestuta eta burutik apur bat aldenduta egon behar du, eta eskua burua baino
zertxobait gorago.
–– Enborrak tente egon behar du.
–– Xabalinari heldulekutik heldu behar zaio, 32º-36ºan.
–– Xabalinak lurrarekiko paralelo eduki behar da.
–– Xabalinaren puntak apur bat barrurantz egon behar du.
–– Aurrerantz begiratu behar da, jaurtiketaren noranzkoan.
Bulkada-faseko zati aziklikoaren edo prestatze-fasearen ekintza-teknikoak
Tarte honetan, xabalina era eraginkorrean jaurtitzeko prestatu behar da. Horretarako xabalina atzeratzen da,
gorputzak aurrera egin ahala (4-7 urratsetan). Bermeak biziagoak dira, eta abiadura areagotzen da oinek enborrari
aurrea hartzen diotenean. Aldakak sorbaldak beste biratzen dira, eta urrats gurutzatua egiten da.

Helburu nagusiak: abiadurari eustea eta gorputz-adarrak eta xabalina egoki
kokatzea.

Xabalinaren kokapena: lehenengo 3 urratsetan besoa atzerantz luzatu, eta sorbalda- eta aldaka-lerroak
jaurtiketa noranzkoan jarri behar dira, eta xabalina jaurtitze-tokian kokatu. Xabalina atzera eramateko hiru modu
daude:
–– Besoa atzerantz hedatzea.
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–– Arkua egitea, gorantz eta atzerantz.
–– Lehenengo aurrera eramatea, eta gero atzera.

Xabalina atzeratzen hasi

Xabalinaren punta jaurtitzailearen aurpegiaren parean jartzen da.
Grabitate-zentroak aurrera egiten du, xabalina ezkerreko sorbaldatik atzerantz urruntzen den aldi berean.
5 urratseko ereduan, 3. urratsaren ondoren —azken-aurreko urratsean, hain zuzen— “urrats gurutzatua”
egiten da. Aldaken ardatza aurreratu egiten da hanken gurutzaketari esker. Ezkerreko hankak bultzatu, eta jarraian
eskuineko hankak ezkerrekoaren gainetik gurutzatuz aurrera egiten du, bizi eta ondo altxatuta.

Urrats horrek jaurtiketa-fasera darama atletak eta xabalinak osatzen duten sistema eta bestelakoak baino
luzera handiagoa dauka, ezkerreko hankaren bulkada indartsu eta zabalari eta eskuineko belaunaren aurrera-egite
aktiboari esker.
Gurutzatze-sekuentziak aldaerak izaten ditu zenbait atletengan. Hala ere, badauzka elementu komun batzuk:
–– Xabalina duen eskua sorbalda-maila baino altuago dago, esku-ahurra gora begira duela.
–– Besoa atzerantz luzatuta dago, xabalina grabitate-zentrotik urruntzeko.
–– Xabalinaren punta atletaren aurpegiaren mailan dago.
–– Sorbaldak jaurtiketa noranzkoari paralelo daude.
–– Aldaken posizioa gorputza baino aurrerago joan behar du.

1 Pistako atletismoa 117

Xabalina-jaurtiketaren gurutzaketa

Zaindu beharrekoak:
–– Ez galdu aldaken, sorbalden eta jaurtiketa noranzkoaren arteko lerrokatzea.
–– Gurutzaketa egiteko hanka bien lana behar da, eta ez eskuinekoarena bakarrik. Horrela, egin ezean,
aldaken lerrokatzea galdu, eta azken faserako beheko atalaren kate zinetikoa ezkerrerantz larregi
zabalduta geratzen da.

Azken fasea edo amaiera
Eskuineko hanka ezkerrekoaren aurretik gurutzatu behar
da; oina lurrean bermatzen da, kanporantz biratuta, 30º
inguru, trakzioa eginez, aurreratuta eta zertxobait
eskuinera alboratuta.
Enborra atzeratuta geratzen da (30º-35º) eta
eskuineko besoa luzatuta, sorbalda biak jaurtiketaren
noranzkoan lerrokatuta.

Helburua: atleta-xabalina sistemak lortutako energia zinetikoa erabiltzea.

Energia lortzen da, batez ere, azken-aurreko urratsaren eta koordinatutako indarren ekintzak batuta. Xabalina
atletaren eskuan dagoen bitartean, atleta eta xabalina sistema unitate bakar moduan hartu behar ditugu.
Ekintzak hobeto ulertzeko, fase hau bi azpifasetan azalduko dugu: prestatze-fasea eta amaiera-fasea
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Prestatze-fasea
Eskuineko oinak lurra ukitzean hasten da (berme eta bulkada-hanka) eta ezkerreko oina (presio oina) lurrera
heltzean amaitzen da.
Fasearen zati honetan beheko ataleko ekintzak dira nagusi, eskuineko hankarena batez ere. Eskuineko oinaren
azken bulkada erpurutik irten behar da, indarrak zuzentasunez aurrera egiteko.
Prestatze-faseko ekintza esanguratsuenak:
1. Eskuineko hanka lurrera heltzea: xabalina ahalik eta atzeratuena izan behar dugu, eskua sorbalda baino
garaiago eta xabalinaren punta atletaren aurpegiaren mailan. Sorbaldak eta aldakak eskuinerantz
lerrokatuta.
Eskuineko oinak lurra ukitzen du, aldakaren bertikaletik aurreratuta eta lasterketaren lerro eta noranzkoan
eskuinerantz apur bat zabalduta. Kontaktu-unean, belauna tolestu behar da, atletak eta xabalinak osatzen
duten sistemari aurrera egiten utz diezaion.
Une tekniko horren parametroak honako hauek dira:
–– Enborrak 30º-36º-ko okerdura dauka bertikalarekiko.
–– Eskuineko belaunaren tolesdura-graduak une horretan aldakak daukan garaiera zehazten du. Hori
atletaren garaiera eta ezaugarri morfologikoen araberakoa da.
–– Enborraren luzerako ardatzak eta xabalinak osatzen duten angeluak 90º-koa izan behar du.
–– Besaurrea guztiz luzatuta eduki behar da.
2. Eskuineko hanka-aldaken ekintza: prestatze-fasean
hasten da, baina ez da bukatzen amaiera-fasea hasi arte.
Eskuineko hanka-aldaka ekintza da espezialitate honen
ekintza teknikorik esanguratsu eta ezaugarritsuena.
Helburua da gorputzak dakarren energiari eskuinaldeko
bultzada gehitzea eta jarraipena ematea.
Ekintza zaila da eta atletaren maila teknikoa zein den
erakusten du.
Eskuineko hanka-aldaken ekintza hasi eta ezkerreko
hankak lurra ukitu arte honela gauzatzen da: aurrera eramateko ekintza zuzena eta bulkada bertikala saihestea da
helburu teknikoa. Eskuineko hankak aldaka aurrera (ez gora)
eramaten lagundu, eta enborra baino aurreratuago jarri
behar du goiko atalaren (sorbalda-ukondo-eskua) kate zinetikoaren tirakada hasi baino lehen. Ezkerreko oinak lurra
ukitzean, eskuineko aldakak hasierako posizioan baino
baxuago egon behar du.
Ezkerreko oinak lurra ukitu eta berme bikoitzeko posizioa
lortu eta gero egin behar du bultza eskuineko hankak
eskuineko aldakaren gainean, inoiz ez lehenago.

Jaurtiketa-unera heltzen
(ezkerreko oina lurra orpoz ukituz)
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Amaiera-fasea
Oin biek lurra ukitzen duten bitartean gertatzen da.
Enborra oso atzeratuta heltzen da, sorbalda-lerroa jaurtiketaren noranzko berean dagoela. Beso jaurtitzailea
atzean luzatuta dago eta haren eskua sorbalda baino garaiago eta beso librea garai eta aurreratuta. Atzeko oina
metatartsoan bermatuta dago, ezkerreko hanka luzatuta eta oina orpoarekin lurrera heltzearekin batera oinazpi
osoa jartzen da lurrean.
Gakoa da eskuineko aldaka aurrera bultzatzea, eta horretan jarraitzea, aurrera bultzatzen eta jaisten, ezkerreko
oinak lurra orpoaz ukitu arte, belauna guztiz luzatuta duela. Eskuineko hankak tolestuta jarraitzen du, eta besoak
luzatuta.
Eskuineko hankak aurrera bultzatu eta bira egiten du, behetik —oinetatik— hasi, eta gorantz, belaun eta
aldakarantz. Horrela, arku bat eratzen da, behetik gorantz tenkatzen dena (aldakak, enborra, besoa).
Atletaren oinak eta ezkerreko aldea lurraren kontra balaztatzen dira. Balaztaren eraginez goiko gorputz-adarra
azeleratzen da, ate baten danbada balitz bezala. Aldakak aurreratzen dira aurrena. Ondoren, zigorrada kateatu
baten, aurrera egiten dute enborrak, sorbaldak, ukondoak eta azken-azkenik eskuak eta atzamarrek.
Ekintza aurreko fasearen amaieran hasi, eta xabalina jaurtitzean amaitzen da. Ezkerreko hankaren eta goiko
atalaren ekintzak dira nagusi, jaurtiketa-besoarena batik bat.
Amaiera-uneko ekintza esanguratsuenak:
1. Ezkerreko oina lurrera heltzea: oina xabalinatik ahalik eta urrunena jartzen da lurrean, belauna zuzen dagoela.
Eskuineko aldetik datorren energia zinetikoa balaztatu eta goiko gorputz-adarrera bideratzen du.
2. Enborraren inklinazio-graduak: azken unearen hasieran, jaurtiketa bikaina gauzatzeko gakoetako bat da
enborraren inklinazioa. Enborra atzerantz inklinatzeak ondoko hau ahalbideratzen du:
––
––
––
––

Mugimendu guztiak eta jaurtiketa-fase guztiak ondo betetzeko denbora izatea.
Xabalinari eragingo dioten indarrek denbora luzeagoan aritu ahal izatea.
Berme bikoitzaren unean, arku tenkatuaren posizioa errazago lortzea.
Xabalina angelu baxutik proiektatzea eta intentsitate handiagoko indarrak eratzea.

Arku tenkatua:
Azken ekintzaren helburua atze-atzean dagoen xabalina ahalik eta gehiena bulkatzea da.
Ezkerreko hanka, oraindik tolestuta, barrurantz biratzen da.
Sorbaldaren aurrera egitea ezkerreko hanka blokeatuz moztuko da, aldaka- eta sorbalda-lerroak aurrera begira
geratuko dira, eta enborra atzerantz tenkatuta.
Arku tenkatuaren posizioaren bidez, lasterrean, enborraren tortsio-distortsioan eta eskuineko hankaren
bulkadan metatutako energia besoari igortzen zaio. Besoak aurrera honela egiten du: barrurantz bira egin eta
ukondoa gora eta aurrera altxatuz.
Ezinbestekoa da ezkerreko hankak horma-lana egitea, erabateko balazta-ekintza eragiteko.
Aldaka-sorbalda-ukondo-eskua kateak azeleratzean egiten duen denbora-koordinazioa: eskuineko oina lurrera
heldu eta aireratze-unera arte, fase guztian egiten den ekintza teknikorik garrantzitsuena da gorputzaren atalez
atal bultzada igortzea eta handitzea. Gainera, ekintza horiek etenik gabe, jarraikakoak eta azeleratuak izan behar
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dute. Gorputzaren —enborraren beheko aldean hasi eta beso jaurtitzaileraino— energia antolatzean eta
kateatzean erabiltzen den erritmoak erabakitzen du gauzatze bikaina.
Hanketan eratu den momentu angeluarrean sortutako energiaren igorpen-erritmo zuzena ezinbestekoa da
jaurtiketa-abiadura handia lortzeko.
Eragindako gorputz-adarren azelerazio-dezelerazio ekintzen bidez lortzen da erritmo hori. Jaurtiketa-fasean,
mugimenduen sekuentzia hau litzateke (eskuinentzat):
–– Ezkerreko aldakarekiko beheko atala biratzea (barnerantz).
–– Energia enborrera igortzea. Horretarako, luzerako ardatzarekiko biraketa egingo da, ezkerrerantz, eta
muskulu antagonisten balazta lanaren bidez beheko atalak askatzen duen energia enborrak irabaziko du
–– Energia besora igortzea: enborra dezeleratzen da, eta aldaka eta sorbalda lerroak jaurtiketa
noranzkoarekiko zut jartzen dira. Enborrak askatu duen energia besoak irabazten du.
–– Besotik besaurrera energia igortzea: besaurreak, mugimendu bizkorrez, ukondoa luzatzean, besoak
enborretik jasotako energia besaurrera igorriko du.
–– Azkenik, besaurreko energia xabalinari heldu behar zaio. Berriro, besaurreko balazta ekintzak
ahalbideratuko du xabalinak irabaztea sistema guztiaren energia batura, jaurtiketaren abiadura maximoa
lortuz.
Amaierako ekintza:
Aldakek enborra bultzatzen dute aurrera eta gora.
Enborrak eskuineko sorbaldari tiratzen dio eta sorbaldak ukondoari.
Jarraian, ukondoa aurrean eta goian kokatu behar da, besaurreari, eskuari eta xabalinari tira eraginez.
Berriro esan behar da eskuineko hankaren zurruntasunari eustea ezinbesteko ekintza dela mugimendu kateatu
eta koordinatu horrek jarraipena izan dezan.

Xabalina-jaurtiketan ohiko akats larriak
Xabalinari
heltzean

–– Xabalinari sastakaia balitz bezala oratzea.
–– Azken 3 atzamarrek xabalina gainean tentsio gehiegi egitea.
–– Eskua larregi biratzea eskuinera, ezkerrera, gora zein behera; xabalinari
orientazio okerra ematea.

Hasierako
lasterrean

–– Xabalina ez joatea ez noranzko zuzenean, ezta angelu zuzenean ere.
–– Jaurtitzailea lasterka doala, xabalina dardarka eramatea.
–– Xabalinari adi joatea, aurrera begiratu beharrean.
–– Hasieran laster bizkorra egitea baina abiadura galduz joatea fase aziklikora
hurbiltzen den heinean.
–– Jaurtitzailearen maila teknikoari ez dagokion abiaduran joatea (bizkorregi, alegia).
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Lasterketa
aziklikoan

–– Xabalina bortizki atzera eramatea.
–– Xabalinak oszilatu eta noranzkoa galtzea.
–– Xabalinaren punta ez geratzea atletaren aurpegiaren mailan.
–– Gurutzaketa aktiboa ez izatea eta abiadura galtzea
–– Eskuineko besoa atzera guztiz ez luzatzea.
–– Eskuineko besoa sorbaldaren azpitik jaistea.

Azken bermeak

–– Aldakak eta sorbaldak aurreratuta heltzea.
–– Eskuineko hanka bermatzean —gurutzaketa egin ondoren—, belauna
blokeatzea.
–– Enborra ez da atzera makurtzen eta erabat oztopatzen du arku tenkatu posizioa.
–– Sorbaldak arinegi biratzea eta, ondorioz, aldakak aurreratzea.
–– Xabalina ez lerrokatzea sorbaldekin.

Arku tenkatua

–– Jaurtitze-ekintza arinegi egitea, ezkerreko oina lurrera heldu baino lehen.
–– Eskuineko hankak barrurantz bira ez egitea: eskuineko aldaka gora bultzatuko
du, baina ez aurrera.
–– Ezkerreko belauna tolestea.
–– Aldaken lerroa ez aurreratzea.
–– Sorbalden lerroak aldaken lerroa aurreratzea.
–– Ukondoa sorbaldaren azpitik jartzea.

Amaiera

–– Ukondoa ez aurreratzea eta besoa gaizki luzatzea.
–– Besoaren zartailu-ekintza goiztiarra: ondorioz, arku tenkatuaren lana etetea edo
galaraztea.
–– Ezkerreko hankaren zurruntasuna galtzea.
–– Ezkerreko bira-ardatza galtzea.
–– Amaierako ekintzan eskuineko eskuak ibilbide arteza ez egitea.
–– Ukondoa sorbalda azpitik etortzea.
–– Xabalina angelu ez egokian askatzea.

Funtsezko gako teknikoak
–– Abiadura handitzea lasterketaren lehen fasean.
–– Gurutzaketetan aurrerantz bultza egitea.
–– Amaierako ekintza egin aurretik, xabalina ezkerreko hankatik ahalik eta gehiena urruntzea.
–– Tentsio handia eratzea.
–– Eskuineko hankaren bultzadaz aldakak aurrera eramatea, sorbalden ekintzari aurrea hartuz eta enborra
tenkatuz (makotzea).
–– Amaieran, besoa behar bezala ateratzea, ukondoa sorbaldaren gainetik.
–– Sorbaldaren mugikortasuna eta malgutasuna zaintzea.
–– Ezkerreko hankaren blokeoa tinkoa eta zurruna izatea.
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5.4 Disko-jaurtiketa
Sarrera
Disko-jaurtiketan, atletak diskoa hatzekin hartzen du, jaurtigaia erabat plano geratzeko moduan; diskoa bota
behar duen sektoreari bizkarra emanez kokatzen da, eta bere buruaren gain jiratuz aurrerantz egiten du, diskoari
jaurtitzeko unean ahalik eta indar zentrifugorik handiena emateko. Izan ere, espezialitatearen helburua ahalik eta
distantziarik handiena lortzea da, eta horretarako diskoak abiadura handia hartu behar du, irteera-angelurik
onena eta ezaugarri aerodinamikoak aprobetxatuta.
Disko-jaurtiketa antzinako espezialitatea da, olinpiar-tradizioz betea. Antzinako joko olinpikoetako
pentatlonaren probetako bat zen. Garai hartan disko-jaurtiketan ez ziren erabiltzen ez gaur eguneko jaurtiketa-zona,
ezta jaurtiketa-teknika ere. “Miron-en diskoboloa” dugu horren irudi.
Bira erabiltzen duten jaurtiketa-multzoan dago disko-jaurtiketa. Beraz, ekintza zuzena gauzatzeko eta
jaurtigaiak behar duen indarra hartzeko, diskoak eta jaurtitzaileak errotazio-sistema bat eratuko dute jaurtigaiaren
proiekzio-momentura arte.
Espazioa eta materiala
Jaurtiketa honek instalazio berezien beharra du, ikusleen eta
lehiaketa antolatzen ari den pertsonal teknikoaren segurtasuna
bermatzeko. Horregatik, jaurtiketa-zirkulua babes-kaiola batek
inguratuko du.
Jaurtiketa-zirkuluaren barrualdeak 2,5 m-ko (±5 mm) diametroa
du. Metalezko uztai batez inguratuta dago eta uztaiak 6 mm lodi izan
behar du, eta zuria izan.
Jaurtiketa-sektorea 5 cm-ko marra zuriz mugatuta dago, jatorria zirkuluaren erdi-erdian dauka eta 40ºko
angelua eratzen du.

Diskoaren jaurtiketa-eremua
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Diskoa biribila eta zapala da, eta erdialdean ertzean baino sendoagoa. Diskoa zurezko edo gomazkoa izaten
da, metalezko eraztun batez inguratuta eta eraztunaren ertzak guztiz biribilduta. Erdialdean metalezko plaka
biribilak izan ahal ditu.

Diskoaren forma

Diskoaren pisuak honakoak dira:

JAURTIGAIA

EMAKUMEZKOAK
(senior, junior,
gazteak)

GIZONEZKOAK
GAZTEAK

GIZONEZKOAK
JUNIOR

GIZONEZKOAK
SENIOR

Diskoa

1,00 kg

1,50 kg

1,75 kg

2,00 kg

Araudia
Disko-jaurtiketan jaurtiketen araudi orokorra erabiltzen da, bai parte-hartzearen gainekoa, baita baliogabeko
jaurtiketen gainekoa ere. Hala ere, hona hemen xehetasun batzuk:
Baliogabeko jaurtiketak:
–– Jaurtitzaileak, behin biribil barruan eta jaurtiketa hasita, uztaiaren goialdea edo biribiletik kanpoko lurra
ukitzen badu.
–– Diskoa jaurtiketa-zonatik kanpo jausiz gero. Diskoak osorik egon behar du eremu barruan.
–– Behin diskoa jaurtita, eta diskoak lurra ukitu aurretik, jaurtitzailea zirkulutik kanpo irteten bada.
–– Jaurtitzailea ez bada irteten biribilaren horizontala markatzen duen marra zuriaren atzetik.

Disko-jaurtiketaren teknika
Atletak, gorputzari bira eta erdi eginez, diskoari ahalik eta indar zentrifugo handiena eman behar dio. Izan ere,
abiadura eta bultzada errotazioaren bidez eratu eta handituz doaz, eskuineko oinaren gainean bira osoa eta
bestearen gainean hiru laurden ematen duen bitartean. Atletak, disko eta guzti bira eginez, diskoari abiadura
handia harraraziko dio. Abiadura horren joera ibilbide zuzena egitea da, sistemaren mugimendu biribilari
tangentea (indar zentrifugoa), eta atletak diskoari atzamarrekin eutsiz (indar zentripetoa) indar zentrifugoei aurre
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egiten die. Atletak diskoa askatzen duenean, indar zentripetoa eten egin denez, biraren tangentearen noranzkoan
mugituko da diskoa.

Disko-jaurtiketaren irudi-segida bat

Diskoa zapala eta biribila da, eta ertz zorrotzak ditu. Forma hori dela eta, aerodinamikaren legeen eragina
izango du airean (hegaldian) dagoenean. Alde batetik, airearen marruskadurak abiadura galarazten dio, eta,
diskoaren abiadura-galera hori gutxitzeko, diskoa zapal aireratu behar da. Beraz, “eraso-angeluak” (jaurtigaia
aireratzeko irteera-angeluak) zorrotza izan behar du diskoaren hegaldia ahalik eta gehien luzatzeko. Eraso-angelu
zabalegiek diskoa bertikalago sartzean, berriz, abiadura galera handiagoa eragiten dute.
Hegaldia bitartean, lekuz aldatzeaz gain, diskoak jiratu egiten du (giroskopio efektua ematen dio atzamar
batek edo bik) eta leku-aldatzea egonkorrago egiten du.
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Disko-jaurtiketaren irudiak

Espezialitate honetarako egokiak dira atleta garaiak, luzangak, beso-luze eta esku handidunak. Ahalmen
fisikoei dagokienez, bizkorrak eta oso koordinatuak izan behar dute.
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Jaurtiketaren deskripzioa fasez fase egingo dugu: prestatze-fasea, desplazamendu-fasea eta amaiera-fasea.
Azalpenak eskuina den atletarentzat egingo dira. Ezkertientzat, alderantziz jarri lateralitateari dagozkion
deskribapenak.
Keinu teknikoaren helburua da irteera-unean, diskoa abiadura maximoan joatea. Gainera, bidezko jaurtiketa
gauzatzeko, irteera-angelu onenak lortu behar dira: besoak ematen duen angelua, diskoa ahalik eta urrunen
joateko, eta eskuak ematen duena diskoaren ezaugarri aerodinamikoak aprobetxatzeko .
Biribil barruan atletak bira egin eta desplazatu egiten da, kontrola ditzakeen abiadura angeluar eta lineal
maximoak sortzeko. Horren abiadura handiak lortzeko, diskoa daraman besoa erlaxatuta, luze-luze eginda eta
gorputzetik oso aldenduta mugitzen da. Beraz, atletaren bira-ardatzetik zenbat eta urrunago izan diskoa, abiadura
handiagoa izango da. Gorputzetik aldenduta mugitzeaz gain, diskoak jaurtiketaren muskulu protagonisten
elastikotasuna erabili eta gorputz-enborrarekiko atzeratuta joan behar du, bira-ardatzarekiko goiko
gorputz-adarraren inertzia-momentua handitzeko asmoz.

Prestatze-fasea
Diskoari heltzea: atzamarren azken falangeetan eta esku-ahurraren gainean jartzen da diskoa, oratu gabe eta
erpurua erabili gabe. Eskua besaurrearekin lerrokatuta dago, ia-ia tolestu gabe. Besoa, osoa, erlaxatuta dago.

Hasierako posizioa eta kulunkadak: atleta zirkulu
barruan jartzen da, atzeko aldeko ertzean eta
jaurtiketaren noranzkoari bizkarra emanda. Oinak
lurrean eta paralelo daude, sorbalda baino zertxobait
zabalago. Belaunak apur bat tolestuta.
Inertzia apurtzeko atletak kulunkada bat edo bi
egiten ditu, honela: gorputz-enborrak tortsio eta
distortsio arinak eginez gorputzaren pisua metatartso
batetik bestera doa.
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Batzuetan, orpoak altxatzen dira, baina oinak lekutik mugitu gabe. Inertzia apurtuta dagoela nabaritzen
duenean, atletak, besoa luze, diskoa eskuinera eta atzera eramaten du, sorbalden garaierara.

Gorputzaren pisua ere diskoa dagoen aldeko
metatartsoan bermatzen du. Ekintza horretan aldakan
lerroak sorbalden lerroa aurreratu du, eta horrela
eutsiko dio jaurtiketaren azken unera arte.

Diskoari heltzeko modua eta diskoaren jira

Desplazamendu-fasea
Fase hau biren bidez gauzatzen da, eta azpifase batzuk ditu: biraren sarrera, aireko unea edo hegaldia, berme
bakarreko unea eta berme bikoitzera heltzea eta amaiera.
Biraren sarrera:
Diskoak eta jaurtitzaileak osatutako sistemak inertzia apurtu, eta diskoa atze-atzean eta garai dagoenean
hasten da bira, hau da, sorbalda- eta aldaka-lerroen artean tortsio maximoa dagoenean.
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Eskuineko besoa eta sorbalda lerro berean daude, belaunak zerbait tolestuta, gorputzaren pisua eskuineko
hankaren gainera eramanda. Ezkerreko oinak eta belaunak, pisurik gabe, birari ekiten diote metatartso gainean.

Birari laguntzeko, ezkerreko besoa zabaldu egiten da
jaurtiketaren noranzkoan, sorbaldari tirarik egin gabe.
Ekintzak jaurtitzailearen ezkerralderantz “ate bat
zabaltzen den” irudia ekartzen du burura. Hori dena
lortzeko, belaunak tolestuta egon behar dute beti.

Begiek ere jaurtiketa-sektorera, urrunera, begiratzen dute.
Bira hastea eta aireko unea:
Ezkerreko oinaren punta jaurtiketaren noranzkoan jartzear dagoenean, eskuineko oina altxatu egiten da
lurretik, eta, berna eta izterrarekin bat eginda, zirkuluaren erdira doa oso bizkor, ibilbide laburrena egiteko
asmotan. Bultzada biziz, ezkerreko hankak lagunduko dio ekintza horri. Bultzada amaitzen denean hasten da
atletaren hegaldia.
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Beheko gorputz-adarraren kate zinetikoa aurreratzea da aireko zatiaren helburua.

Hegaldiak ahalik eta laburrena izan behar du, eta garaierak ahalik eta txikiena.
Hegaldian, biraren ardatzak jaurtitzaileak eta diskoak osatzen duten sistemaren grabitate-zentrotik pasatu
behar du.
Hegaldia berehala egin eta metatartso gainean bermatuko da eskuineko oina, erortze-sektorerantz bira
jarraitua eginez.
Eskuineko oinak zirkuluaren erdian lurra ukitzen duenean, sistema berme bakarreko unean dago.

Esan bezala, metatartsoak bira egiten jarraitzen du, eta aldakari tira egiten dio. Hanka erdi tolestuta dago,
baina tinko. Gorputzaren pisua berme horren gainean dago.
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Bitartean, bultzada amaituta, ezkerreko oinak lurra uzten du, eta ahalik eta ibilbide laburrena eginez,
zirkuluaren aurrealdean (zertxobait ezkerretara) bermatuko da.
Biran egiten den sarrerak inertzia apurtzeko egindako mugimendu orekatu eta zabalen emaitza izan behar du.
Aldiz, bira aurretik azeleratzeak ez du diskoa plano egokian kokatzen uzten, ezta atletaren mugimendua erritmo
zuzenean egiten ere.
Ezkerreko oinaren azpia eta kanpoaldea zirkuluaren aurreko aldeko ertzean jartzen da.

Sistema berme bikoitzeko fasera heldu da. Belauna luzatuta dago, besoak garai daude, eta sorbalden lerroa
aldakarekiko atzeratuta dago oraindik.
Azpifase horretako ekintzak hankek baino ez dituzte egiten; gorputz-enborrak, ia-ia tente, tortsioari baino ez
dio eutsi behar.
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Hala ere, gorputz-enborrak eta eskuineko besoak tentsio handia metatzen dute, batez ere sorbaldak, besoak
eta diskoak eratzen duten lerroarekiko atzeratuta eutsi diolako jaurtitzaileak, eta aldaka-lerroa aurreratu
duelako.
Eskuineko besoa garai dago, diskoaren bira-erradio ahalik eta luzeenari eusteko.
Eskuineko oinaren gainean jiratuz, batetik aldaka aurreratu egiten da, eta haren lerroa jaurtiketa-noranzkoarekiko
perpendikular jartzen da. Bestetik, bira horri esker gorputzaren pisua ezkerreko hankara aldatzen da. Aldaka
aurrera ondo eramateko, aurrerantz egin behar da bultza eskuineko hankaren metatartsoarekin, eta belauna
beherantz mugitu. Bestela, belaunak goizegi egin dezake bultza.

Amaiera-fasea
Berme bikoitzeko unea oso garrantzitsua da, eta une horretan oin biak lurrean daude. Behin oin biak ia-ia aldi
berean lurrean bermatuta, diskoa atze-atzean egon behar da, gorputz-enborra orekatuta eta gorputzaren pisua
eskuineko hankaren gainean.

Oinen eta eskuineko hankaren errotazio- eta bultzatze-ekintzak jarraitu egingo dute gorputza
jaurtiketa-eremuaren aurrez aurre geratu arte. Atletaren eskuineko besoak jaso behar du bira bitartean sistemak
metatu duen energia elastikoa, betiere noranzko honetan: behetik hasi eta gora, eta eskuinetik hasi eta
ezkerrera.
Azkenik eskuineko hankaren eta besoaren indarra ere gehituko zaizkio diskoari. Hori guztia ezin izango da egin
ezkerreko hankaren blokeo-ekintzarik gabe.
Diskoak eta eskuineko sorbalda-besoek lerro zuzena osatzen dute, eta ezkerreko aldeak (hankak eta
gorputz-enborrak) finkatzen du diskoaren bira-ardatza, banda-gisara.
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Aurrean dagoen oinak eta gorputzaren ezkerralde guztiak ekintza balaztatu eta blokeatu egingo dute,
jaurtiketa-aldea (eskuinaldea kasu honetan) eta diskoa azeleratzeko. Horretarako, gorputzaren goialdea aurrena
(gorputz-bularra aurreratuta) eta beso-jaurtitzailea gero, aurreratu egingo dira, diskoa plano ia horizontalean
jartzeko eta libratzeko unean diskoari azelerazio bortitza emateko.
Azken bultzada eskumuturrak eta atzamar erakusleak eta luzeak egiten dute. Atzamarrok diskoaren gainean
eta atzerantz ekintza bizia eragiten dute, diskoari kanporanzko bira-ekintza eraginez.
Diskoa jaurtitzean atletaren besoak 35º-40º bitarteko angelua osatuko du lurrarekiko, eta eraso-angeluak
txikia izan behar du, 25º eta 35º tartean, hain zuzen ere.
Azken une horretan, atzamarrok zapal eta dardarik gabe bira eragin behar diote diskoari, hegaldiko ibilbidea
tinko egiteko.

Diskoa proiektatzeko bi modu daude, hankek egiten duten ekintzaren araberakoak:
–– Bermean: proiekzio-unean oin biak lurrean bermatuta daude. Gorputz-enborra gehiago makurtzen da
atzerantz eta horregatik jaurtiketa-angelua handiagoa da, eta diskoa altuera txikiagotik jaurtitzen da.
–– Airean: proiekzio-unean hanka biak airean daude
Bata edo bestea hautatzea atletaren ezaugarri tekniko eta morfologikoen araberakoa da. Bermekoa jaurtitzaile
garai, astun eta geldoek erabiltzen dute. Aireko ekintza, berriz, atleta baxu, arin eta azkarrek dute egokiago.

5.5 Mailu-jaurtiketa
Sarrera
Helburua: mailua jaurtitzean distantzia handiena lortzea

1 Pistako atletismoa 133

Mailu-jaurtiketaren irudi segida

Mailu-jaurtiketak mugimenduen aberastasunean egiten dituen ekarpenak direla eta, erabat gomendagarria
da atleta gaztetxoentzat. Alde batetik, bi besoak erabiliz gauzatzen delako, eta alde bakarreko ekintzak eta
garapenak saihesten dituelako. Beste alde batetik, oreka dinamikoa menperatzea eta mugimendu trebezia ugari
garatzen dituelako. Bestetik, jaurtitzaile-mailu sistemari eskatzen zaion koordinazio handiagatik, eta, azkenik,
birak abiadura handian gauzatzeko gaitasunak garatzeagatik. Biraren bidez jaurtitzeak beste modalitateetan lor
daitezkeen distantziak baino distantzia handiagoak lortzea ahalbidetzen du, eta horregatik da oso atsegina eta
motibagarria mailu-jaurtiketa.
Mailu-jaurtiketa ofiziala imitatzearren, era askotako elementuak jaurti daitezke, merke eta arriskurik gabe:
makilak, hodi zatiak, pilotak, baloi bat poltsa baten barruan, bi heldulekuko edozein objektu, aterki zaharren
bat…

Mailu-jaurtiketaren teknika
Mailu-jaurtiketa oso espezialitate teknikoa da. Bira-erradio handienaz baliatuz mailua ahalik eta gehiena
azeleratzea da gako teknikoa. Azelerazioa iraulketen eta oldar-biren bidez lortzen da.
Iraulketan oin biak lurrean daude bermatuta, eta besoen eraginez azeleratzen da mailua.
Oldar-biretan besoak zurrun, luze eta gorputz-bularretik urrun eduki behar dira, eta eskuineko oinak bultza
egin behar du gorputzak bira egin dezan ezkerreko oinaren gainean.
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Jaurtiketaren noranzkoari bizkarra emanez hasten da amaiera-fasea, aurrena aldakak eta gero sorbaldek
tortsio bat egiten dute, eta besoak gora eta aurrera altxatzen dira.
Mailu-jaurtiketan hiru une bereizten dira garbi-garbi. Hasierako fasean, atleta biribilaren barruan kokatzen da,
mailua hartu, hasierako posizioan ondo orekatuta jarri, eta itzuli batzuk egiten ditu buru gainean. Ondoren,
oldar-bira serie bat (lau bira, asko jota/gehienez) egiten du eta, azkenik, amaierako fasean, mailua askatzen du.
Hasierako fasea:
Mailuari honela heltzen zaio: heldulekua ezkerreko eskuaren azken lau atzamarren bigarren falangeetan ipini
eta eskuineko eskua haren gainetik jartzen da. Erpuruak bata bestearen gainean gurutzatzen dira,ezkerra
eskuinaren gainetik, heldulekutik kanpo.
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Atletaren hasierako posizioa:
Mailu-jaurtiketako biribilaren barruan jartzen da, jaurtiketaren noranzkoari bizkarra emanda. Oin-puntak
biribilaren ertzean daude, oinen artean sorbalden arteko zabalera (edo zertxobait gehiago) izanda.
Belaunak apur bat tolestuta daude, eta enborra erlaxatuta eta aurrerantz zertxobait makurtuta. Besoak
luzatuta daude, baina erlaxatuta.
Mailua oratuta eta biribiletik kanpo dago.
Deskribatuko posizioa oinarrizkoa bada ere, aldaera asko ditu.
Mailuaren burua azeleratzeko zenbait mugimendu egiten dira hasierako posizioan, zero abiaduratik hasita,
abiadurak irabazi onena izan dezan. Horretarako mailuaren gainean hainbat ekintza egiten dira. Ekintzak nolakoak,
emaitzak halakoak izango dira.
Mailu-jaurtiketan buru gainean egiten diren hiruzpalau itzuliek osatzen dute hasierako mugimenduen
sekuentzia; inertzia apurtu, mailua martxan jarri eta amaieran izango duen % 40ko abiadura maximoa lortzen
duen keinu teknikoa, hain zuzen. Hona hemen haren deskribapena:
Hasieran mailua lurrean dago, eskuinaldean, eta atleta ere eskuinera kulunkatzen da inertzia apurtzeko.
Orduan, mailua aurrera eta gora eta ezkerrerantz eramango du atletak, besoak aurrera luzatuta, goranzko ibilbide
eliptikoa eragiteko mailuari. Bitartean, gorputzaren pisua eskuineko hankatik ezkerrekora aldatzen da.
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Besoak zuzen egongo dira goranzko ibilbidearen lehenengo zatian, baina aurpegiaren aurretik pasatzeko,
besoak tolestu eta eskuek gorantz egingo dute jaurtitzailearen aurpegi parean edo zertxobait ezkerrerago
daudenean. Eskuek ez dute inola ere buruaren atzetik joan behar. Une horretan gorputzaren pisua berriro
aldatuko da eskuineko hankara, eta mailua, jaurtitzailearen atzean, goian eta ezkerrean punturik garaiena hartzen
duenean, jaisten hasiko da. Besoek luzera maximoa izango dute mailua ibilbidearen puntu baxuenera heltzean,
hau da, eskuin oinaren eskuinera.

Biraren erradioa ahalik eta luzeena egiten saiatuko da atleta, besoak zuzen mantenduta. Atleta bikainek
ezkerreko sorbalda ere zertxobait jaisten dute bira-erradioa handitzeko.
Hasierako bi itzuliez baliatuko da jaurtitzailea mailuari abiadura nahikoa emateko eta oldar-birak
eraginkortasunez hasi ahal izateko.

Mailuaren itzuliak
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Itzulien eta oldar-biren arteko lotura:
Jaurtitzailea itzulien eta oldar-biren sekuentzien arteko lotura prestatzen hasten da azken itzulia unerik
garaienean dagoenean.
Arian-arian gorputzaren pisua eskuineko hankatik ezkerrekora pasatzen da, aldakak zertxobait jaisten diren
bitartean.
Aldaken lerroak sorbaldena baino aurreratuago jarraitzen du, eta besoak oso luzatuta daude, mailua ahalik
eta gehiena aldentzeko bira-ardatzetik.
Besoek eta sorbaldek triangelu isoszelea eratzen dute. Beraz, triangelua ez da apurtuko, mailua askatu arte.
Mailuaren punturik baxuena jaurtitzailearen aurrean dago, zerbait eskuinerago. Mailua puntu horretara
heltzean, ezkerreko oina biratzen hasten da. Mailuak puntu baxuena igaro duenean gorputzeko eskuineko aldeak
(oinetik hasi eta eskuineko sorbaldaraino) ezkerrekoa bultzatzen du, indartsu eta higidura biribila eragiten dio.

Eskuineko hankaren bultzadaz, gorputzaren eskuineko aldeak lehen oldar-bira hasiko du ezker oinaren luzerako
ardatzaren inguruan.
Esan bezala, itzulien eta oldar-biren arteko loturaren azken unean, eskuineko oinak lehen bira eragiten du,
higidura baxuan. Eskuineko oinak lurra uzten du, eta 50-60º-ko bira bitartean gorputzaren pisu guztia ezkerreko
oinaren gainean dago. Oldar-biren segida hasi da. Mailuak punturik altuena hartzean desplazamendua hasi behar
da, besoak gorputzaren aurrean luzatuta eta oldar-birak eginez.

Desplazamendu-fasea, oldar-birak:
Itzulien amaieran, mailua baxu dagoenean, jaurtitzaileak ezkerreko orpoaren gainean hasten du bira, eta,
eskuineko hankak ezkerrerantz bultza eta bira eragiten duen heinean, bira-bermea aldatuz doa ezkerreko oinaren
metatartsora eta kanpoaldera, oinak 180ºko bira osatu arte.
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Eskuineko oinak utzi du lurra jadanik, eta jaurtitzailea ez dago jaurtiketa-noranzkoari bizkarrez. Eskuineko oina
ez da beste oinetik asko aldentzen, ezta lurretik asko altxatzen ere. Albait arinen lurraren bila doa, ia ezkerreko
oinarekiko paralelo. Mailua ibilbidearen puntu garaienera heldu denean gertatzen da hori. Bitartean, enborra
zuzen eta besoak luzatuta mantenu behar izan dira.

Mailua jaurti aurretik, atletaren maila teknikoaren arabera, 3 edo 4 oldar-bira egiten dira.
Oldar-biretan bi fase desberdin gauzatzen dira: berme bakarreko fasea (laburra, pasiboa delako) eta berme
bikoitzeko fasea, non mailua azeleratu egiten den hanken eta gorputz-enborraren eraginez.
Jaurtitzaileak ahalik eta denbora gutxien emango du berme bakarreko fasean, mailuak ez baitu hartzen berme
bikoitzean adina indar ez abiadurarik.
Berme bikoitzeko fasean, atletak abiadura eman diezaioke mailuari. Hori lortzearren aurreratzen da eskuineko
hanka.
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Besoek eta lepauztaiek eratzen duten triangelua ez apurtzeko (bira-erradioa txikituz), eta mailuaren
inertzia-momentuari eusteko, aldakak sorbaldak baino zertxobait aurrerago daude, eta horrek tortsio bat eragiten
du gorputzean.
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Fase horretan eskuin oinak bultza egiten du ezkerretarantz, oin-puntaz eta biziki. Aldi berean, ezker orpoak
bira hasten du.

Eskuineko oinaren jarraian dago mailua, punturik baxuenean. Gorputzeko adarrak honela daude: sorbaldaren
eta aldakaren lerroak paralelo daude, eta besoak sorbalden lerroarekin triangelua eratzen dute.
Gorputzaren pisua ezker oinaren gainean dago, eskuinekoak lurra uzten du, eta berehala eta bizkor bermatzen
da berriro, berme bakarreko fasea ahalik eta denbora laburrenean gauzatzearren.

Hurrengo oldar-biretan mailuaren punturik baxuena eta altuena ezkerrerantz aldatuz doaz, biraren noranzkoan,
eta atleta ez dago hain okertuta.
Berme bakarreko fasea: eskuin oinak lurra uzten duenean hasten da, eta berriro bermatzen denean amaitu.
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Fasearen lehenengo zatian, atletak ezkerreko orpoaren gainean egiten du bira eta gero bira-bermea aldatuz
doa oinaren kanpoaldera. Mailua punturik altuenera heltzean, bira-bermea oin puntan dago, eta gero
barrualdean.
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Oldar-biren bermeak

Ia fase guztian, mailua inertziaz mugitzen da batez ere. Jaurtitzaileak ezin dio ezer gehitu mailuari eta haren
inertziari moldatu behar zaio puntu altuenera heldu arte. Sorbalda- eta aldaka-lerroek plano frontalarekiko
paralelo egon behar dute.
Punturik altuenera heldu ondoren (ez arinago), ezkerreko hanka tolestu eta mailuari eragiten dio ez dezan ia
abiadurarik galdu berme bikoitzera heldu aurretik.
Berme bakarreko faseak ahalik eta gutxiena iraun behar du; gorputzeko atalik aktiboena eskuineko hanka da,
eta aurrea hartu behar dio mailuari puntu altuenera heldu ondoren.
Eskuineko oina lurrera heltzean, belauna tolestuta dago baina ezkerrekoa baino apur bat garaiago. Fase biak
batzen diren unean atletak saihestu egin behar du eskuineko hankaren gainean “erortzea”.
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Amaierako fasea
Hirugarren edo laugarren oldar-bira egin eta eskuineko oinak lurra zapaltzean hasiko da azken ekintza. Atletak ez
du hankak tolestuta mantentzeko grinarik. Mailua baxu dagoenean, hanka biek bortizki egiten diote bultza sistema
osoari eta hankok gora eta ezkerrerantz luzatu behar dira gorputz-enborrarekin batera.

Eskuin oinak metatartsoaren gainean bira egiten jarraitzen du mailuaren irteera-ekintza bideratzeko, eta ezker
oina tinko bermatzen da lurraren kontra.
Izan ere, ezkerreko hanka keinuaren finkatzailea izango da. Besoen lanak ahalik eta zabalena izaten jarraitu
behako du, gorputz-enborra desbideratu gabe.
Kontuan hartu atletaren gorputzak ez duela atzera okertu behar.

Amaierako fasean, eskuineko oina ahalik eta bizkorrena jarri behar da lurrean. Ekintza horrek mailuari aurrea
hartzea ahalbidetuko du, eta, era horretan, luzatu egiten da mailu gainean lan egiteko ibilbidea.
Amaierako fasearen eraginkortasuna itzulien eta oldar-biren araberakoa da.
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Mailu-jaurtiketa teknikaren ohiko akatsak
Mailuari heltzean

–– Heldulekuari eskuarekin heltzea eta ez falangeekin.
–– Lehenengo eskuineko eskua jartzea.

Hasierako unean

–– Belaunak tinkotuta izatea.
–– Gorputzaren pisua bananduta ez izatea.
–– Besoak erdi tolestuta izatea.

Itzulietan

–– Mailuari ibilbide laburra ematea, besoak behar baino denbora luzeagoan
tolestuta eramateagatik. Besoak bakarrik tolesten dira mailua gorputzaren
atzetik pasatzeko.
–– Itzuliak oso plano bertikalean egitea.
–– Puntu baxua aurreratzea.
–– Mailua gehiegi azeleratzea edo arian-arian doan erritmo barik.
–– Oin batetik bestera doan gorputzaren pisua ez konpentsatzea.
–– Eskuak larregi altxatu, buruaren atzetik edo gainetik pasatuz.
–– Enborraren tortsiorik ez egitea atzeratuta dagoenean.

Lehen
oldar-biraren
hasieran

–– Besoak guztiz luzatu gabe eta sorbaldak gogortuta hastea bira.
–– Bira hastea mailua puntu baxuenera heldu baino lehen.
–– Bira hastea gorputzaren pisua eskuineko hankaren gainean izanda.
–– Bira hastea ezkerreko sorbaldak, atzera edo ezkerrera eginez, tira eginda.
–– Ezkerreko oinaren orpo, kanpoalde eta oinazpiak gaizki egitea bira.
–– Orpoaren gainean bira egitean, oin-punta larregi altxatzea, izan ere, gorputzak
atzerantz egiten du.
–– Bira bitartean ezkerreko hanka luzatzea.
–– Berme bakarreko fasean, eskuineko oina bira zuzendu eta lurra ukitzera doanean
motelegi mugitzea, edo ezkerreko oinetik asko aldentzea.

Berme bikoitzeko
fasean

–– Eskuineko oina lurrera heltzerakoan gorputzaren pisu guztia haren gainean gogor
jaistea.
–– Mailua larregi aurreratu eta sorbaldei eta aldakei tira egitea.
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Atletismoaren didaktika

 Metodologiaren oinarria
 Ikasprozesuaren lehen maila: oinarrizko jardueren multzoa
 Ikasprozesuaren bigarren maila: teknika ikasten hasi
 Ikasprozesuaren ebaluazioa
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1 METODOLOGIAREN OINARRIA
1.1 HASTEKO MODUA ETA ADIN EGOKIA
Hastapenetan erabil daitezkeen eredu guztietatik, hiru izango ditugu kontuan:
1. Keinuak zatika eta analitikoki automatizatzea.
2. Nor beraren kontura ikastea eta imitatzea.
3. Mugimenduaren aberastasuna lantzea, etorkizunean egingo den espezializazioari begira.

Keinuak zatika eta analitikoki automatizatzea
Zenbait ikasprozesu analitikok nahastu egiten dituzte bi kontzeptu hauek: batetik, kirol batean egiten den
hastapena eta bestetik, keinu bati lotuta dauden automatismoak baino ez irakastea; behin keinuaren zati guztiak
ikasita, denak kateatu eta keinua barneratuta bide dago.
Zoritxarrez ez da hain erraza. Eredu horrek begi-bistakoak diren elementuak eta mugimenduaren zatiak
berdintzat hartzen ditu, hau da, ikusten den mugimenduaren une bakoitza banan-banan isolatzen du, eta
ondorioz, une bakoitza ikasi bada, denak ikasi direla uste da. Baina hori ez da zuzena. Ereduari zerbait falta zaio:
alde batetik, ez du erritmoa aintzakotzat hartzen, eta bestetik, ez du kontuan hartzen ez dela berdin keinuak
geldirik gauzatzea, edo keinu bera kate baten zati izatea. Ekintza teknikoa elkarri lotutako keinuen segida da, bata
bestearen jatorri eta ondorio diren keinu kateatuen segida; eta ez keinu isolatuak batuta.
Ikasteko modu hau egokia da akatsak zuzentzeko, teknika fintzeko edo errefortzu gisa; baina ez da umeekin
hastapenak egiteko modu bakarra.

Norberaren kontura ikastea eta imitatzea
Zenbait jarduera —futbolean aritzea edo txirringan ibiltzea— norbaiti imitatuz edo guraso eta lagunei entzunez
ikasten dira. Modu globala da, eta egokia da denbora askorik edo baliabide eraginkorragorik ez badago.
Eredu hau egokia da espezialitate errazetan aplikatzeko eta aurreko eredua konpentsatzeko, baina baditu
akatsak. Edozein keinuren lehenengo gauzatze globaletan akatsa eginez gero, jarraian dauden mugimenduak
gaizki beteko dira. Adibidez, hesia hurbilegitik pasatzen hasiz gero, ondorengo ekintza guzti-guztiak gaizki
gauzatuko dira.
Keinu globala behin eta berriro era okerrean errepikatzen bada, akatsa automatizatu egingo da.
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Mugimenduaren aberastasuna lantzea, etorkizunean egingo den espezializazioari
begira
Europan kirola irakasteko beste korronte batzuk sortu dira. Korronteok psikomotrizitate-arlotik datoz eta aurreko
kirol-irakaste ereduak kritikatzen dituzte, haurraren mugimendu-ahalmena eta potentziala mugatzen dituztelako.
Espezializazio goiztiarraren kontrakoak dira. Beraz, ahalik eta mugimendu eta jarduera gehien egitearen alde
daude, koordinazio-oinarria duten mugimendu eta prozesuen alde. Esaten dute nerabezaroan irakatsi eta
automatizatu behar direla kirolen berariazko keinuak.
Eredu bikaina da hori atletismoan jolasean eta era jostagarrian aritzeko, baina ez da oso eredu egokia
errendimenduari —markak egiteari edo lehian aritzeari— begira hastapenak egiteko.

Nola egin hastapenak?
Lau kontzeptu nahasian
Gure irakasteko eredua proposatu aurretik, puntu batzuk argitu behar dira.
Ezin da hain erraz esan haurrak ume-umetatik espezializatu behar diren ala ez. Dantzariek, igerilariek eta
beste zenbait kirolarik espezializazio goiztiarra egin eta emaitza onak lortzen dituzte. “Mugimenduaren
aberastasunaren” teoria eraginkorra balitz, edozein kiroletan 14 urterekin berariazko entrenamendua egiten
hasiz gero, goi-mailako emaitzak lortuko genituzke, baina gehienetan ez da horrelakorik gertatzen.
Kirol-tekniken berariazko ikasprozesua, goiz ikasi, eta gero automatizatu egiten da; jateko tresnak erabiltzen,
edo idazten ikasten den antzera.
Hala ere, esaldi horren muina ondo ulertu nahi bada, zerbait argitu beharko da. Horretarako, lau jarrera
aztertuko ditugu.
Entrenamendu goiztiarra eta gogorra:
Epe labur, ertain zein luzean goi-mailako emaitzak lortzeko, umetan egiten den jarduera multzoa da. Ez dira
aintzakotzat hartzen haurrak garapenean izan ditzakeen ondorio kaltegarriak; tenisa, gimnastika, edo igeriketa
dira horren adibide. Goi-mailako kirolera heltzeko, arriskatu egin behar da. Batzuk helduko dira; beste batzuk,
ordea, ez (hautespen naturala). Elitera heltzen direnak besteen eredu bihurtzen dira; baina oso gutxitan hitz
egiten da gerora agertuko zaizkien kalteez, edo bidean gelditu diren kirolariez.
Teoria hau kolokan jarri behar dugu, ez baititu haurren eskubideak zaintzen. Hortaz, atletismoan ezin dugu
horrelako eredurik erabili, haurrari kaltea baino ez dio eragiten eta.
Entrenamendu goiztiarra eta ezegokia:
Entrenamendu ezegokiak moztu egiten dio bidea goi-mailako errendimenduari. Helduen entrenamenduak
haurrei ezartzen zaizkie, eta modalitate bakar bati lotuta dagoen berariazko lana izan ohi da. Talde-kiroletan eta
atletismoko iraupen luzeko probetan egiten da, batez ere. Entrenatzaileek helduak balira bezala entrenatzen
dituzte haurrak, eta horrek eliterako bidea mugatzen die. Adibidez, hamabost urterekin iraupen-erdiko berariazko
entrenamenduak hasiz gero, eta behin 18 urte beteta, gogor arituz gero, eliterako bidea erraztuko litzateke.
Izan ere, eredu hau ez da aurrekoa bezain astuna eta gogorra, ez da osasunerako hain kaltegarria. Baina
kirol-etorkizuna mugatzen du, eta umeek ezin dute ez kirolaren alde jostagarriaz gozatu, ezta formazioa
aprobetxatu ere.

150 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Aisialdia eta balio anitzeko jarduerak:
Aisialdia aisialdi izan dadin, saiakerak egin behar dira, bai eskolan, bai familian, bai lagunartean. Baina,
aisialdiaz gozatzeko berariazko tresnak ere eman behar zaizkie haurrei. Sortu eta gozatu ahal izateko, umeak
zerbait ikas behar izan du: ezin olatuez gozatu, ez badu aurretik igerian ikasi, ezin ibaian behera jaitsi piraguan ez
bada trebatu.
Kirol-hastapenak dibertigarria eta eraikitzailea izan behar du, baina zerbait gehiago ere behar du eraginkorra
izan dadin.
Kirol-hastapen goiztiarra:
Eredu hau oso egokia da atletismoan hasteko, ikasprozesu bakoitza noiz egin kontuan hartzen baitu. Atleten
hazte- eta heltze-prozesuen barnean, elementu bakoitzak ikaste-adin egokia dauka. Unea ondo aprobetxatzeko
atletaren gaitasunei erreparatu behar zaie, eta proba guztiak berariaz irakatsi. Une egokiak uste baino arinago
gertatzen dira, idatzi edo irakurtzeko aldiak esaterako. Mugimendu jardueretan ere gauza bera gertatzen da.
Espezializazio goiztiarrik gabe ez dago irakurtzen edo igerian ikasterik. Behar horiei ematen zaien tratamendua,
goiztiarra izatea eta arreta handia ematea, kirol-ekintza konplexuek ere behar dute. Ekintzak ikastea eta
automatizatzea ez da kaltegarria, beharrezkoa baizik. Hala ere, ez da nahastu behar jarduera gutxi batzuk
automatizatzea umearen mugimendu-esperientzia mugatzearekin.
Kirol-hastapen goiztiarrak kontuan izan behar ditu beti giro dibertigarrian jorratzen diren ikasprozesu
sistematikoak. Ikasprozesuan jostagarri eta esfortzu hitzak elkarrekin joan daitezke, inolako arazorik gabe: jolasean
aritu arren esfortzua ere ezinbestekoa da.
Eredu egokiaren diseinua
Eredu egokia ekoizteko zenbait faktore izan behar dira kontuan:
–– gure kirolaren ezaugarriak
–– jarduera atletikoa garatzeko modua eta lekua
–– garapen kronologikoa
–– haurraren garapenean izango diren ondorioak
–– kirolarien jarrera psikosoziala
–– entrenamenduak berak dakarrena
Azter ditzagun banan-banan aipatutako faktoreak:
Gure kirolaren ezaugarriak:
Atletismoaren egitura eta helburuak, eta helburuok lortzeko prozesuak
Jarduera atletikoa garatzeko modua eta lekua:
Atletismoko jarduerak eskaintzean, argi izan behar dira arlo bakoitzari dagozkion helburuak eta erabiltzailearen
ezaugarriak.
Atletismo-eskolak bi arlo izan ditzake: bata etorkizuneko errendimenduari begira, eta bestea aisialdiaren
erabilerari begira. Baina biek dute lehiaketa helburu.
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Denek —atletek, gurasoek, entrenatzaileek, teknikariek— jakin behar dute non dauden eta zertarako dauden,
izan ere, haien betebehar-maila eta entrenatzailearen ezaugarriak ezberdinak izango dira; gurasoen helburua
umea dibertitzea bada eta entrenatzailearena dohaindun atletak aurkitzea, arazoak sor daitezke.
Teknikariek, atletak eta gurasoek argi izan behar dute atletaren profila zein den eta bakoitzaren helburuak zein
diren. Ez da berdina, ez dute profil bera atletismoa aisialdirako erabili edo atletismoan maila gorenera heltzeko
asmoarekin aritu.
Garapen kronologikoa:
Espezialitate bakoitzak bere ikaste-erritmoa du: lasterketa-estiloa, adibidez, 18 urte izan baino lehen landuko
da, eta indar-maximoa, aldiz, ezin da bederatzirekin landu. Behin profila zehaztuta, faktore (landu beharreko
gaitasuna edo trebezia) bakoitzaren ikasprozesua diseinatuko da. Faktore bakoitzak bere ikas-ibilbidea egin eta
espezialitatearen gauzatze globalean integratuko da. Era berean, espezialitatea atletaren ahalmenari eta
heldutasunari moldatu behar zaie.
Hesi-lasterketa adibidetzat hartuta, malgutasuna goiz eta berariaz landuko da, baina indar elastikoa eta indar
bizia edo esplosiboa lantzeko nerabezarora heldu arte itxaron beharko litzateke. Erritmoari dagokionez, ez da
ezinbestekoa igarotze-teknika fina izatea; nahikoa da hesi txikiak ipini eta egitura erritmikoak lantzea.
Haurraren garapenean izango dituen ondorioak:
Atleta kirolaren berariazko muina ikasten ari den bitartean, zuhur jokatu beharko da, ez dadin ondorio
kaltegarririk ager.
Adibidez, jauzi hirukoitzaren elastikotasuna eta teknika ikastean: jauzi anitzak lantzen badira eta hazte-prozesuan
dagoen gazte batek belauneko mina duela badio, jauzien lana alde batera utziko dugu, ondorio kaltegarririk ager
ez dakion.
Argi badaukagu gure helburua ondorio kaltegarririk ez eragitea dela, ekarpenak bikainak izango dira epe
luzera.
Kirolarien jarrera psikosoziala:
Kirol-hastapen egitasmoa diseinatzeko orduan, kontuan izan behar da haurraren ingurua —lagunak, ikasketak,
jolasak—, haurrak ikasi egin behar duela eta ikasteko duen gogoa ere bai. Gainera, kirolen bat lantzen hastearekin
batera, lehiaketen gaia ere azaltzen da: parte-hartzea, irabaztea, lehiakideekiko harremana… Faktoreen arteko
oreka lortu behar da, eta lehentasunak antolatu, entrenatzaileak, gurasoek eta inguruak, denek batera, soka
beretik tira egin dezaten. Ez dezatela kirol-praktika zigortu, ikasketen emaitzak txarrak direlako, ezta ikasketak
bertan behera utzi, kirola egin behar delako.
Kirolaz gain, haurrek beste konpromiso batzuk ere badituzte, eta horietako zenbaiten gainean ez dute
erabaki-eskubiderik (eskola, oporrak, asteburuko irteerak…). Aukeratu den profilaren arabera, atletismoak
haurraren bizitza baldintza lezake. Kirol-denboraldiak irauten duen bitartean errespetatu beharreko konpromisoak
adostu daitezke, derrigorra ez baita egokia. Negoziatzeko gaitasuna lantzen bada, ez da ezustekorik izango.
Teknikariek eta gurasoek baloratu beharko dute haurraren interesa, haurrak ez dezan inolako presiorik izan;
kirol-praktikak ezin du haurrengan egonezina eta antsietatea eragin behar.
Arazo ugari ager daitezke: arazo akademikoak, ikasketak utzi nahi izatea… Baina gaztetan, atletismoan ondo
aritzeko, nahikoak izaten dira hiru edo lau saio astean. Eta nerabezaroan bete-betean sartu arte, ez daukate
zertan erabakirik hartu dedikazioaren inguruan.
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Ikasketak direla eta, 17 eta 20 urte bitarteko gazte askok atletismoa uzten bide dute. Aukeretako bat litzateke
urte bitan entrenamendu gutxiago egitea adostea, garai egokiagoen zain. Horrela, gazteak nahi izanez gero,
errendimenduko atletismoa berreskuratuko luke, edota aisialdiko atletismoan jarraitzeko aukera izango luke,
kirol-klubeko atleta izanda.
Nerabezaroan itunak egin behar dira gazteekin: hobe da astero-astero bi egunez aritzea eta ez aste batean sei
egunetan entrenatzea eta hurrengo bi asteetan behin bakarrik. Beti eta guztia, eta inoiz eta ezer ez, aukeren
aurrean galdu egingo dugu atleta.
Entrenamenduak berak dakarrena:
Atletismoaren promozio eta praktikak gastu txikiko —desplazamendu-mota, gurasoei gehiegizko eskaerak,
lehiaketen iraupena…— estrategien bidez egin behar dira. Sarritan, teknikoki onena dena ez da egokiena: pistan
aritzea da onena, baina bertara joateak buruhausteak badakartza, hobe eskolan edo polikiroldegiren batean
aritzea.
Jardueren eta egitekoen diseinua
Espezialitateen mugimenduen oinarriak
Lehenengo, espezialitate bakoitzari dagozkion elementuak eta mugimenduen egiturak identifikatu beharko
ditugu, eta gero, umeak ume diren bitartean, atletismoa praktikatzen hasteko jokoak eta jarduerak eratu.
Zer dira, baina, elementuak eta egiturak?
Elementua da espezialitate batean dagoen keinu edo mugimendu bakoitza. Elementuak zein bere aldetik ikas
ditzakegu, mugimendu globaletik at.
Egiturak elementuen oinarrizko segidak, kateak, dira, eta amaierako egitura, berriz, ekintza tekniko osoa.
Ez diegu erreparatu behar bakarrik mugimenduaren banan-banakako zatiei edo elementuei, fotoseriazioa
balitz bezala; prozesua kateatzen duten loturak eta erritmoa bera ere aintzakotzat hartu behar dira.
Hala ere, bi elementuen arteko lotura oso konplexua bada, beste modu errazago batez katea daiteke (nahiz
eta teknika onenarekin zerikusirik izan ez), keinu analitikoaren estatismoa apurtzearren.
Oinarrizko jardueretan, atletismoarekin zerikusirik ez duten zenbait elementuren kateak gauzatzen dira:
adibidez, itzulipurdia egitea eta esprintean jarraitzea, hesia igarotzea, jarraian oldarra egitea eta azkenik hareatara
jaustea.
Era horretan, eredu analitikoaren ikaste-modua apurtu egiten da; elementuak elkarri lotuta joan behar dutela
barneratzen da, eta dinamika horretan murgiltzen gara, eredu teknikoak agintzen duen moduan.
Lehenengo fase honetan, abiapuntua da espezialitate bakoitzaren teknika idealaren balio handiko unean
elementuak edo keinuak identifikatzea, eta horien moldaketa egitea, ikasteko errazagoak egitea; zerikusia duten
elementu eta egitura errazak bereganatzea, hain zuzen, moldaketa gisa. Pixkanaka-pixkanaka, teknika onenari
erantzuten dioten elementuak eta egiturak gauzatuz joango dira.
Hona atletismoko proben elementu eta egitura esanguratsuenak:
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Lasterketak

–– Oinaren atzaparkada-ekintza.
–– Keinuen maiztasuna
–– Bizkor eta erlaxatuta korrika egitea
–– Lasterketan oinak zuzen eta akatsik gabe bermatzea
–– Orkatila erreaktiboa
–– Bulkada aldakaraino igortzea

Irteerak

–– Lau hanketan ondo bermatzea: indarra eta oreka
–– Geldian, gorputza aurrerantz bota, desoreka eragin eta lasterketa hastea
–– Makurtuta abiatuta, martxan jartzea
–– Takoen kontra indarra eginez, bizi-bizi aurrera egitea

Hesiak

–– Aurrera-bulkada bizia egitea, ekintza aldaketan islatuz, bereziki
–– Bulkada-hankaren ebakitze-ekintza
–– Gorputzaren oreka eta kontrola atxikitzea espazioan, nahiz eta atalak plano
desberdinetan mugitu
–– Hesi arteko erritmoa
–– Eraso-hankaren orpoa ipurmasailetik irten eta aurrera eramatea
–– Eraso-hanka lurrera heltzerakoan, metatartsoa, aldakak eta sorbalda lerrokatuta
eta tinko izatea
–– Mugitzen den bitartean berrorekatzeko gaitasuna izatea
–– Urratsak “laburtuz” eta biribil laster egiteko gaitasuna
–– Urratsaren luzera aldatzeko gaitasuna izatea

Ibilketa

–– Orpo-puntaz lekualdatzea
–– Berme-hankaren tinkotasuna kontaktu-unean eta trakzio-ekintza lekualdatzean
–– Aldaka eta enborraren arteko disoziazio-gaitasuna
–– Aldaka aurrera eramateko, proiektatzeko/botatzeko, gaitasuna
–– Keinu-zikloaren maiztasuna

Erreleboak

–– Espazio-denboraren pertzepzioa
–– Koordinazio propiozeptiborako gaitasuna: mugitzen ari den atala ikusi ez arren,
behar duen ekintza betetzea
–– Lankidetza, doiketa ezinbestekoa den jarduera dinamikoetan
–– Espazioa okupatzea

Iraupena

–– Erritmoa barneratzea
–– Erritmo jarraituari eusteko gaitasuna izatea
–– Taldean korrika joanda maniobrak egiteko gaitasuna izatea
–– Erritmoz aldatzeko gaitasuna izatea
–– Espazioa okupatzea
–– Lasterketa egin bitartean, berrorekatzeko gaitasuna izatea
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Luzera-jauzia eta
jauzi hirukoitza

–– Lasterketa pixkanaka-pixkanaka egiteko gaitasuna izatea
–– Arin joanda, maiztasuna eta luzera aldatzeko gaitasuna izatea
–– Oldarra azeleratuz egiteko gaitasuna izatea
–– Oldarra aldakak aurreratuta jarriz egiteko gaitasuna izatea
–– Oinaren berebiziko ekintzaz, lasterketa eta oldarra lotzea
–– Besoak bulkadaren mesederako eta espazioan berrorekatzeko erabiltzea
–– Gorputzaren kontrolari eustea lur hartzean
–– Txingoka egitea
–– Bulkadaren bidez lekuz aldatzea
–– Hanka librearen bulkada- eta blokeo-ekintza gauzatzea

Gorako jauzia

–– Bihurgunean eta progresioan korrika egitea
–– Bihurgunean korrika egitea, enborraren inklinazioa aldatuz (atzera eta barrurantz)
–– Hanka bakarraren gainean jauziak bertikalean egitea
–– Hiruzpalau lasterketa-oinkada egin ondoren, hanka bakarrean jauziak bertikalean
egitea.
–– Luzetarako eta zeharkako ardatzen inguruan birak egitea
–– Gorputz-atalak ez ohiko posizioetan jartzeko gaitasuna izatea
–– Bizkarreko tolesdura handia izatea

Pertika

–– Pertika eta guzti lasterketa egitea
–– Pertika trebe eta doi erabiltzea
–– Oldarra eta pertika sartzeko uneak sinkronizatzea
–– Pertikan esekitzea
–– Gorputzaren kontrola izatea eskutik eskegita egonda ere
–– Gorputzaren biraketak hiru ardatzen inguruan egitea
–– Gorputzaren kontrolari eustea alderantzizko orekan

Pisu-jaurtiketa

–– Tresna astunak maneiatzen eta mugitzen trebatzea
–– Enborra aurrera tolestuta izanda, txingoka eta atzerantz lekuz aldatzeko gaitasuna
izatea
–– Desorekaren kontrola izatea
–– Txingoka ibiliagatik ere oreka mantentzea
–– Hanka librearen eraginez atzerantz eta txingoka lekuz aldatzea
–– Hanka zerbait tolestuta izanda, lekuz aldatzeko gaitasuna izatea
–– Aldaka eta sorbalden arteko mugimenduen disoziazio-gaitasuna izatea /
mugimenduak (argi) bereiztea
–– Oinak eta hankak aldaka aurrera bultzatzeko gaitasuna izatea
–– Hanka blokeatzea
–– Hanken eta besoen ekintza sinkronizatuz jaurtitzea
–– Gorputzaren ezkerraldeko ardatzaren inguruan bira egitea
–– Jaurtitzea, ekintza bularretik irtenez eta tresnaren ibilbidea kontrolatuz
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Mailu-jaurtiketa

–– Abiadura handian birak ematea
–– Objektuak oldar-birez azeleratzea
–– Objektuak gorpuz guztiaren biren bidez azeleratzea
–– Hankak erdi-tolestuta, birak emanez lekuz aldatzea
–– Indar zentrifugo eta indar zentripetuak eratuta, gorputzaren oreka kontrolatzea
–– Oin batek eragindako ekintzen bidez, beste oinaren gainean birak egitea
–– Oin baten bira-ardatza kanpoan izanik, birak emanez, lekualdatzea
–– Atzera eta gora jaurtitzea
–– Bira-erritmoa izatea

Disko-jaurtiketa
(eskuinentzat)

–– Birak emanez lekuz aldatzea
–– Eskuineko oinarekin lurra ukitzea, eta aldi berean, metatartsoaz harekiko bira
egitea
–– Gorputzaren desoreka kontrolatzea
–– Eskua diskoari egokitzea
–– Gorputzeko atalak kontrolatzea, eskuineko besoa erlaxatuta izatea bira egiten den
bitartean
–– Hanka librearen ekintzagatik bira ematea, aldakek sorbalda-lerroari aurrea hartzen
dien bitartean
–– Besoaren zartailu-ekintza egitea
–– Eskuineko oinetik sortzen den besoaren zartailu-ekintza egitea
–– Bira egitea gorputzaren ezker aldeko bira-ardatzaren inguruan
–– Besoaren zartailu-ekintzaz baliatuz, traste arinak jaurtitzea eta euren ibilbideak
kontrolatzea
–– Atzamar erakuslearekin diskoari bultza egitea
–– Diskoa planearaztea
–– Diskoaren irteera-ibilbidea kontrolatzea

Xabalinajaurtiketa

–– Objektu arinak sorbaldaren gainetik jaurtitzea
–– Xabalina eta guzti korrika egitea
–– Xabalinarekiko trebezia eta, doitzea
–– Hankaren gurutzaketaz baliatuz, gorputzaren beheko atala aurreratzea eta goiko
atala atzeratuta mantentzea
–– Enborra lasterketa norabidean izatea eta korrika egitea
–– Enborra eta aldaka arteko disoziazioa egitea
–– Abiatze-unean enborra gogor atzean tolestuta izanik, jaurtiketak egitea
–– Oina-belauna-aldaka katearen luzatzea eta errotazioa burutzea, gorputzaren pisua
hanka batetik bestera aldatzen den bitartean
–– Ukondoa sorbaldaren mailaren gainetik izanda, jaurtiketak egitea
–– Xabalina planearaztea

Elementuak ezagututa, jarduerak diseinatuko dira. Helburua da saioan egiteko moduko elementuak bizitzea,
ikastea eta umeentzat egokitzea.
Jarduera bakoitzak hainbat espezialitateren elementuak izan ditzake; ez dira antolatu behar saioak espezialitate
bakar baten inguruan. Hobe da antolatzaile-hariak izatea, materiala, egitura edo didaktika, besteak beste.
Jarduerek atleta-multzo handietan aplikagarriak eta oso jostagarriak izan behar dute; akats teknikoak ez
automatizatzeko egokiak izan behar dute. Beraz, oso garrantzitsua da begiralearen lana.

156 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Hasieran jarduerak berariazko tekniken testuingurutik guztiz isolatuta aurkezten diren arren, behin
nerabezaroan, teknikei heldu behar diete jarduerek. Apurka-apurka ariketa espezifikoak ikasi, eta keinu osoa eta
globala —zertxobait egokituta— gauzatuz joango dira, lehiaketak gutxieneko maila teknikoan egin ahal izateko.
Nerabezaroan hasten diren atletak zuzenean has daitezke azken maila horretan, nahiz eta zeregin konplexuagoak
ikasteko zailtasunen bat izan dezaketen.
Tekniken ikasprozesuak ez dira ez linealak, ez erregularrak.
Jardueren ezaugarriak:
–– Haur bakoitzaren garapenari egokituta egon behar dute; adina, ahalmenak eta garapen-uneak kontuan
hartu behar dituzte
–– Geroago ikasiko diren atletismoko tekniken transferentzia egitea ahalbideratu behar dute; jarduera
isolatua eta dibertigarria izan arren, zaindu egin behar dira transferentziak, eta, batez ere, interferentzia
kaltegarriak ekidin
–– Ez daitezela jarduera aspergarriak izan; ekintza teknikoen ikaste hutsak tentsioa eta nekea dakarkio
atletari; behar-beharrezkoak dira jarduera erraz eta dibertigarriak
–– Atletismoko jarduera espezifikoei heltzeko bidea erraztu dezatela
Jardueren berariazko diseinua:
Hauek dira jarduerak hautatzeko irizpide eta baldintzak:
–– Espezialitateen teknika ideala zein den jakitea
–– Bakoitzaren elementuak eta egiturak zein diren jakitea
–– Elementuak eta egiturak ikasteko jarduera xumeak diseinatzea
–– Zailtasuna areagotzen duten progresioak eratzea
–– Gauzatze-modu osoak eta errazak diseinatzea

2	IKASPROZESUAREN LEHEN MAILA: OINARRIZKO JARDUEREN
MULTZOA
Atletismoa irakasten hasteko ikasprozesua
Oinarrizko blokean ikasten dira lasterketa-teknikaren eta bestelako tekniken oinarrizko egiturak, egokitutako
joko, jarduera eta ariketen bidez. Bloke hori hastapenetan egiten da batez ere, nahiz eta geroago ere aplikagarria
izan. Jolasak eta jolas moduko ariketak dira bloke horren muina, eta haurren eta hasiberrien lehenengo sasoian
egiteko oso egokiak eta balio handikoak dira. Beraz, lehenengo bizpahiru urteetan egiteko lana da, nahiz eta
umeen adinak gora egiten duen heinean bestelako lan moduak sartzen hasi.
Jarduera horiek atletismoari hurbilketa egiteko erabiltzen dira. Haien diseinuak honako hau ahalbidetu behar
du: ondo gauzatuz gero, atletismoko espezialitate guztien oinarriak eta funtsezko gakoak bidezko moduan
ikastea.
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Haurtzaroan eta nerabezaroaren hasieran egin behar dira, eta lan egiteko modua eredu mistoa da, hau da,
esperimentazioa, aurkikuntza bideratua eta arazoen ebazpena, agindu zuzeneko banakako elementuak izanda
(akatsak zuzentzeko).
Horiek gauzatzeak helburu hauek ditu: alde batetik, keinuak ikasi eta automatizatzea, egitura erritmikoak
barneratzea eta ikaste konplexuagoak ahalbidetuko dituen pertzepzioa lantzea. Beste aldetik, gauzatze okerrak
eta akatsak ekiditea.
Prozesua egokia bada, atleta edo hasiberria gai izan beharko da jardueren eta ariketen xehetasunak atzemateko
eta ikasten ari den keinua errepikatzeko edozein zati aldatzen bazaio ere. Adibidez, gai izan behar luke birak bai
oinetatik eta aldakatik eratzeko (eredu zuzena atletismoan) eta baita sorbaldetan eratzeko (eredu okerra) ere,
nahiz eta azken hori automatizatu ez. Bi moduotan bira egiteko gai izateak lagunduko dio atletari mugimenduen
aberastasuna barneratzen, akatsak zuzentzen, aldaketak egite eta ikasprozesuak errazago barneratzen.
Oinarrizko multzoko jarduerak ez dira espezialitateen arabera antolatzen, eta jarduera batek zenbait
espezialitateren elementuak bil ditzake.
Jarduerok eta jokook zenbait baldintza bete behar dituzte eraginkorrak izateko; alegia, taldearen ezaugarriei
(segurtasunari, adinari, zailtasunari, gaitasun fisikoei…) eutsi, motibagarriak izan eta ekintza tekniko zehatz
batekiko berariazko zerikusia eduki.
Multzo hori honako jarduerek eta antzerakoek eratuko dute:
–– lasterketa-jokoak
–– gorputz-ariketak proposatzea (aginduak txarteltxoetan adierazita) eta jolas moduan antolatuta
(rol-jokoak)
–– laster egiteko modu alternatiboak: zuzenki eta bihurgunean, erritmo-aldaketak eginda, aldaketak
gorputz-atalak jartzean, aldaketak bermearen bizitasunean…
–– erreakzio-abiadura eta abiada-jokoak
–– oztopo arteko eta oztopodun lasterketak
–– jauziak uztaiak erabilita
–– birak eta orekak
–– gurpilekin, pneumatikoekin eta lastairekin jokoak
–– piloten eta uztai txikien jaurtiketak eta jaurtiketa-jokoak
–– piloten eta bestelako objektuen jaurtiketa-jokoak (luze, doi…)
–– lasterraldia eta jarraian jaurtiketa
–– esku biz jaurti
–– bira egin bitartean jaurti
–– era guztietako jaurtiketak, doiketa helburu izanda
–– jauziak harea-jauslekura
–– garai jauzi eta oztopoak igaro
–– goma-jauziak
–– ibili eta gorantz jauzi
–– jauzi, itzulipurdi, hesi eta abiadura erabili
–– berme gaineko trebeziak eta esku-bermeko jokoak eta jarduerak
–– pertika erabilita jokoan aritu
–– …
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Bigarren mailako ikasprozesuetan, lasterketa-teknika zein bestelako espezialitateen teknikak lantzeko ariketak
eta prozesuak berariazkoagoak dira, eta, haurrak bertan murgiltzeko, entrenatzailearen irizpidea eta sen ona
erabiliko dira, ikasi beharrekoa umearen adinarekin eta heldutasun-unearekin bat datorrela baloratzeko.

3	IKASPROZESUAREN BIGARREN MAILA: TEKNIKA IKASTEN HASi
3.1	LASTERKETAREN DIDAKTIKA
Lasterketa-teknika lantzean, atletek kontzentratuta egon behar dute, eta errepikapen aspergarriak eta
ganorabakoak saihestu. Sarritan ikusten da entrenamenduetan ariketak behin eta berriro errepikatzen direla,
baina pentsatu gabe, arretarik jarri. Akatsik badago, horiek automatizatu egiten dira. Gero, asko kostata zuzentzen
dira, edo agian, ezin dira inoiz zuzendu.
Lasterketa-teknika lanaren printzipioak:
Edozein teknika-lanak ondorengo printzipioak jarraitu behar ditu emaitza onak jaso eta barneratzeko:
–– Lasterketa-teknika lanetan egunero eta etengabe aritzea, atletaren kirol-bizitzaren barrena
–– Teknika zuzena, balio handikoa eta akatsik gabe gauzatu behar da, beti
–– Saio guztietan oinen eta orkatilen lana egin behar da, haien bizitasuna eta erreakzio-ahalmena garatuz
joateko. Gainera ariketa-multzo bakoitzaren jarraian lasterketa bizkorrari eusten dieten
transferentzia-jarduerak egin behar dira.
–– Erritmoa eta elementu erritmikoz antolatuta dauden ariketak eta, egiteko moduak sartu behar dira
egunero
–– Ariketa bakoitza egin aurretik, atletak “nola egin” eta “zertarako egin” kontuan izan behar du, ariketa
zuzen eta ondo ikasteko
Lasterketa-teknikaren helburuak honelakoak izan behar dute:
–– Lasterketa naturala teknifikatu eta haren eraginkortasuna handitzea
–– Akatsak zuzentzea
–– Lasterketaren alde mekanikoa eta neuromuskularra indartzea: indarra landu, gihar-barneko koordinazioa
landu, bizitasuna eta erreakzio-ahalmena landu, mugimenduen maiztasuna eta bizkortasuna landu
Esan bezala, aurreko printzipioei eutsiko zaie zehaztutako helburuak lortzeko, eta horretarako honako lan-mota
eta ariketa-multzo hauetan aplikatuko dira:
Orkatilen lana eta akzioa, bulkada-hankaren luzatze-lana, belaunaren igotze eta oinaren jaiste biziak, besoen
eta hanken lan koordinatua eta konbinatua, konbinazioak —bai hanken lanean, baita skipping eta lasterketa edo
bulkada artean—, transferentziak, lasterketaren erritmo- eta maiztasun-lana, lasterketaren modulazioak, indarra
garatzeko lan espezifikoa.
Aurreko lan-multzo bakoitzaren helburuak lortzeko denetariko ariketak egingo dira. Hemen daude horietako
batzuk, baina ez denak. Irakaslearen eta bibliografiaren bidez lor daitezke falta direnak.
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Lasterketa orekatua eta egonkorra eraldatzeko:
–– Kale arteko marren gainetik korrika egin, zuzenkian eta bihurgunearen kanpotik eta barruko aldetik. Nola
egin begiak itxiz gero?
–– Zorua zertxobait garaiago izanda (bankua, kutxa zurrunak…) era orekatuan korrika egin.
–– Era orekatuan korrika egin, beso-zabal eginda, besoak aurrean, zerbait eskuetan daramala, zerbait jaurti
edo jaso eginda…
–– Era orekatuan korrika egin, oinkaden abiadura eta luzera aldatzen diren bitartean
–– Era orekatuan korrika egin, oztopo txikiak pasatzen diren bitartean
–– Atzerantz, aurrerantz eta alborantz joanda ere, era orekatuan korrika egin
–– Hainbat ariketa (jauzi, itzulipurdi, bira…) egin eta jarraian, lasterketa orekatua egin
Bulkada eta lasterketaren zenbait elementu mekaniko lantzeko:
–– Oinkada laburrak eginda, belauna altuera ezberdinetara igo, eta berehala oinak lurrera jaitsi.
–– Aurreko berdina, eta oina lurrean ezarri ondoren, trakzio bizia eragin, gero eta bizkorrago, gero eta laster
azeleratuagoa lortzeko.
–– Oinek eta orkatilek eraginda, lekutik mugitu gabe bulkadak egin. Apurka-apurka belaunek aurrera eta
gora egin eta oinkadaren luzera handituz joan, jauzika egiten den lasterketa lortu eta ondoren lasterketa
bizkorra eraldatu, bulkada-faseari ahalik eta luzeen eutsita.
–– Gelditik hasita eta bulkada-fasea luzatuta, korrika egin. Gero, ariketa berdina egin baina korrika egin
aurretik inertzia apurtzeko bizpahiru urrats eman ondoren.
–– Lasterra jauziz egin, gauzatze-denbora kontrolatuta, jauziek ez dezaten leku-aldatze abiaduran eragin
handirik izan.
–– Lasterra aldapan eta eskaileretan egin. Zamatutako lasterrak egin: tira eginda…
–– Bulkada-ekintza oinetan kokatu eta nagusitu, oinak lurraren kontra egiten duen bultzada eta luzaketa
eraginkorrean arreta jarrita. Oin biak behin eta berriro, oin bakoitza, txandaka… oinen lana era askotan
konbinatuta, bai tokian, baita aurrera eginda ere.
–– Jauziz egindako lasterketak eta lasterketa bizkorrak txandakatu.
Hanka librearen ekintza eraginkorra lantzeko:
–– Oinak eta belaunak altxatu honako lan-egituran: aurrena lekutik mugitu gabe; ondoren lekuz aldatu
oinkada laburrak eginez. Orpoa izterrera eraman, oineko behatzak zertxobait altxatuta izanda.
–– Belaunak altxatu, hasieran ia aurrera egin gabe. Orpoa ipurmasailera doan ekintzan arreta jarrita. Gero,
urratsak gero eta luzeagoak dituen lasterketa egin, orpo librea izterrera zuzen doalarik.
–– Oinek izterren azpian ekintza biribila egin, eta berehala lurraren bila joan, atzaparkada, trakzio bizia eta
jarraitua egiteko
–– Lasterketa bizkorra egin, belauna erruz altxatuta eta oinkaden luzera zertxobait laburtuta. Aldi berean
oinek trakzioa prestatzeko ekintza biribila egiten dutela ziurtatu
–– Oztopoen gainetik lasterketa egin, belaunak ondo altxatzen direla eta oinek biziki bultza egiten dutela
zainduta
–– Eskuak hesi edo horma baten kontra bermatuta eta gorputza haren kontra makurtuta, abiadura
ezberdinetara belaunak altxatu
–– Harmailen gainetik korrika egin.
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Mugimenduen maiztasuna areagotzeko:
–– Hankak eta besoak bizkor, maiztasun handiz mugituta, oinkada laburtuen lasterketa, markatuta dagoen
zoru gainetik.
–– Baloi bat airera jaurti eta berriro jaso orduko, ahalik eta belaun-altxatze gehien egitea.
–– Bi metro luzeko maiztasun handiko lasterra egin, bai aurrerantz bai atzerantz, ezkerrerantz edo
eskuinerantz eta azkenik ariketa amaitu aurrerantz lasterketa bizkorra eginez.
–– Maiztasun handiko lasterrak, bai maldan behera, baita eskaileran behera ere.
–– Aurrera korritzeko seinalearekin batera, oinkada bizkor-bizkorrak egin, lekutik mugitu gabe eta ia belaunik
altxatu gabe.
–– Zalutasun-lasterketak egin, zirkuituan antolatuta eta ahalik eta denbora gutxienean burutzeko.
Betebeharrak objektuak ukitu, makurtu, jauzi egin, gurutzaketak egin eta, izan daitezke.
–– Baloia jaurti, eta besoen edo hanken ariketa zehatza (txalo, jauzi, bira…) ahalik eta gehien errepikatzea
baloia berriro hartu orduko.
–– Bi markaren artean korrikaldia ahalik eta bizkorrena egin.
–– 10-12 cm-ko malda behin eta berriro igo eta jaitsi, ahalik eta arinen.

3.2	IRTEERAREN DIDAKTIKA
Irteeraren helburua baldin bada ahalik eta denbora laburrenean nola kokatu irakastea, eta abiadura ezin hobea
lortzeko akzioak perfekzionatzea edo hobetzea, orduan irteeren ikasprozesuaren gakoa da atleta abiatze-posiziotik
apurka-apurka altxatzen den heinean oinekin bultza egiten ikastea.
Beraz, takoak erabili aurretik komeni da hainbat jarduera eta ariketaren bidez bultza egiten ikastea. Askotariko
ariketak daude irteera lantzeko: bultzada lantzeko jarduerak ugari, lau hankatan bermatu eta bultzadak egitea,
erreakzio-abiadura arintzeko jarduerak eta aurreneko jarduerak takoekin. Gero, berariazko teknikara egokitzeko
fasea garatu beharko da.
Nerabezarora arte haurrek ez ohi dute indar nahikoa behar bezala bultza egin eta takoetatik egoki irteteko, eta
adi egon behar dugu haurra lasterketan tente jarri ez dadin lehen bermea egin eta segituan.
Hasieran zutunik irteten ikasi behar da, lehenengo bermeak egiten diren bitartean gorputza makurtuta
izanda.
Takoak erabilita egiten diren lehenengo saiakeretan, indar falta dela eta, egokitzapen teknikoak egin behar
dira, besteak beste gorputzaren pisua ez jartzea eskuen gainean, alegia, sorbalden proiekzioa eskuen bermearen
atzetik izatea. Modu horretan, “prest” unean, atletak hobeto egingo du bultza, lasterketari nahikoa ondo
makurtuta ekingo dio, eta gorputz-enborra arinegi tentetzea saihestuko du.
Aldi berean, martxan jartzeko modua edo keinua hobetuz joateko, umeak hasierako eta oinarrizko ariketak eta
jarduerak egiten jarrai dezake.
Nerabezarotik aurrera lastak, gomak eta bestelako elementu batzuk erabil ditzake askotariko jardueretan
indarra eta bultzada hobetzeko.
Adin horretatik aurrera teknika-ariketak ere egin daitezke orkatiletakoak eta uhal astunduak erabilita.
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Helburuak eta jarduerak antolatzeko irizpideak argi badaude irakasle-entrenatzailearen buruan, zenbat
irakasle, hainbeste irteera-ikasprozesu daude. Ondorengo ariketa-multzoak prozesu horren bide bat erakusten
du, eta ez da ez onena, ezta bakarra ere.
Hastapenetan lehenengo eta bigarren prozesuak erabiliko dira batez ere. Hala ere, prozesuok ez doaz zorrotz
bata bestearen atzetik. Ikasprozesuak hala eskatzen badu, bata besteari beldur gabe gainjar dakioke. Adibidez,
lehen prozesua oso egokia da haurrentzat eta hastapenetan, baina gerora ere ezin da alde batera utzi nahiz eta
atletak beste lan batzuetan aritu nerabezaroan edo helduak direlako.

Irteera-teknikaren ikasprozesua
Lehen helburua: erreakzio-abiadura eta erantzute-abiadura hobetzea.
–– “Kolorez kolore” jolasean aritzea, aldaerak erabilita.
–– Atletak lekuan saltoka edo geldirik, begiraleak eskuarekin norabide bat adierazi eta berehala atletak norabide
horretan korrika hastea. Aldaerak: irakasleak jauziak, birak, makurtzeak… egin behar dituztela adieraztea.
–– Binaka ipinita, atletetako batek baloia hartzen du eta, besteak, bizkarra ematen dio. Irakaslearen ahotsa
entzutean, bizkarrez dagoenak bira egitea eta baloia hartzea. Aldaerak: hartzaileak eserita, etzanda…
itxarongo du, edota seinalea ahotsa izan beharrean beste edozein hots edo keinu izatea.
–– Begiraleak edozein ariketa aurkeztu eta lasterka hastea: itzulipurdika, jauzika, noranzko aldaketak eginez…
–– Noranzkoa aldatu eta azelerazioak egitea. Konoak 4-6 m-ra jarrita, slaloma antolatuko du irakasleak, eta
ikasleak, kono bakoitzera heltzean, lasterketaren abiadura biziki azeleratu behar du. Abiadura maximoko
joan-etorriak egitea. Aldaerak: jauziak, norabide aldaketak, oztopo azpitik igaro beharra, baloiak hartzea,
baloiak jaurtitzea eta halako ariketak dituzten zirkuituak antolatu behar dira.
–– Berandu irtetea. Atletetako batek, nahi duenean, irteera emango du. Besteak korrika hasiko dira hura
lasterketan hastean edo haren ahotsa entzutean.
–– Edozein abiatze-posiziotik abiadura-irteerak egitea: jesarrita, etzanda, belaun-biko, jauzi txikia eginda…
–– Bi eta hiru bermeko irteerak egitea.
–– Lasterketa geldo hasi eta hura azeleratzea, irakasleak markatzen duen bakoitzean edo aurretik markatutako
tokietan.
–– Lau bermeko irteerak egitea (makurtuta), ahalik eta bidezkoen. Irteera onak saritu egingo dira.
–– Irteerak bihurgunean egitea.

Bigarren helburua: abiatzea ahalbidetzen duen hasierako desoreka lortzea.
–– Marra baten atzean, pisua oin bien gainean bermatuta, gorputza aurrerantz egingo eta desorekak eraginda,
lasterketa bizkorra hastea. Azelerazio handia eratzen denez, oinek gogor bultza egiten dutela zaindu behar
da.
–– Aurreko ariketa bera egitea, baina hasieran oin bat bestea baino 25-30 cm atzerago jarrita. Ariketa errepikatu
egingo da aurreratutako oina aldatuta.
–– Oin bat bestea baino 20-30 cm aurrerago eta kontrako eskua marraren atzean bermatuta. Eskua lurretik
kendu eta sortzen den desoreka erabiliko da bultza egin eta lasterketan hasteko. Bultza egin ezean eroriko
den sentsazioa izan behar du umeak. Ariketa hau aurrena oin bat aurreratuta egingo da, eta gero bestea
aurreratuta.
–– Aurreko ariketa bera, baina esku biak marraren atzean lurrean bermatuta. Ariketa hau aurrena oin bat
aurreratuta egingo da, eta gero bestea aurreratuta. Helduekin, koordinazio-desorekak saihesteko, komeni da
irteerak lantzean zenbait ariketa egitea prestatze-faseetan ezohiko oina aurreratuta izanda.
–– Irteera-marratik 2-4 m-ra kideak beso-zabal jarrita, irteera-ariketak egitea, besoen azpitik igaro eta gorputzak
arinegi ez altxatzeko.
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Hirugarren helburua: irteeran eta lehenengo urratsetan bultzatzea.
–– Norberak baloi bat airera bota. Baloia jasotzean hankak tolestu eta berehala luzatu, salto bat eginda. Jauzi
bitartean, baloia aireratu, aurrerantz.
–– Atleta oin bat aurreratuta dago. Parean, laguntzaileak baloia jaurti egiten dio. Baloia hartzean, atleta
lasterketan hasi eta 4-6 oinkada egin ondoren, salto bat eginda, baloia aurrerantz botatzen du.
–– Irteera-posizioan, makurtuta. Aurrez aurre, baloi bat. Lasterketan bizkor hasi, baloia hartu, 6 urrats arin eman
eta azkenik, salto bat eginda, baloia jaurti.
–– Irteera,posizioan, makurtuta (takoekin ahal bada, hobeto). 1-2-3 urrats egin ondoren, luzera-jauziak hareatan
jausita. Aldaera: takoetatik irten eta 40-60 cm-ko lastaira gainera jauzia egin.
–– Lau bermeko irteera-posizioan, atzetik kide batek gerritik heltzen dio atletari, irteera-ekintza balaztatzeko.
Denbora-tarte txikiz bere horretan jarraitu eta gero askatu egiten du, eta atletak aurrerantz arin eta azeleratuz
lasterketa egiten du. Aldaera: kideak, eskuak sorbaldetan jarrita, aurretik balazta egiten du.
–– Takoetatik irtenda, 4-6 jauzi egin eta lasterketa hasi.
–– Irteerak egin aldapan hasita edo zamak erabilita.

Azken ariketa-multzoa gauzatzeko nerabeak izan behar dute gazteek, irteerari dagokion berariazko indarra
lantzen delako.

3.3 ERRELEBO-LASTERKETEN DIDAKTIKA
Errelebo-lasterketen ikasprozesua
Lehenengo helburua: errelebo-lasterketetarako talde giroa eratzea.
Adibidez:
–– Taldeka, errelebo-jolasetan aritu. Jolasok motibagarriak eta dibertigarriak izan behar dute, eta horretarako
jolasean zerbait aldatuko dugu erakargarria izateko: eraman behar diren “lekukoak”, espazioak, ibilbideak eta
zereginak…. “Lekukoak” izan daitezke: arropa, zapatilak, uztaiak, txalo bat ematea, harritxo bat, plastikozko
hodiak, paperezko tutuak… Jolasak hainbat espaziotan garatuko ditugu: atletismo-pistan (kaleak), pistaren
erdian dagoen belarrean, gimnasioan, parke batean, edozein espazio zabaletan… Bete beharreko zereginak
honakoak izan daitezke: era guztietako korrikaldiak (atzerantz, aurrerantz, alboz, sigi-saga, oztoporen bat
igarota, korrikaldi bitartean ariketaren bat egin…), banaka, binaka edo taldeka lasterka egin, lekukoa eman
dela adierazteko eskua edo beste gorputz-atalen bat ukitu… Beraz, haurrak espezialitate honetara bideratuko
dituzten jolas-multzoak
–– Prozesuaren hasieran egin behar dira mugimenduen aberastasuna lantzen duten eta taldekideen arteko giro
ona sortzen dituzten jolasak eta jarduerak. Geroago, jarduera espezifikoagoak landuko dira (lekukoak atzetik
ematea adibidez).

Bigarren helburua: irteeretan eta lasterketetan lekukoa maneiatzeko eta garraiatzeko trebeziak garatzea.
Adibidez:
–– Lehiaketako irteerak, zuzenean, bihurgunean, zutunik, makurtuta, lekukoa eskuineko eskuan zein ezkerrean
eramanda.
–– Ibilbidearen zati zuzenean eta bihurgunean egindako abiadura desberdinetako lasterketak.
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Hirugarren helburua: arauzko eremuetan lekukoa emateko teknikak ezagutzea eta egoki erabiltzea.
–– Lekuko-emate eta -jasotze mugimenduak imitatu teknika biak erabilita (bai goitik behera, baita behetik gora
ere), lekukoa erabilita edo lekukorik gabe.
–– 4-6 atletako ilaretan jarrita, haien artean 1-1,5 m utzita, lasterketako beso-mugimenduak egin. Emailea atzean
jarrita, ahotsez abisua emango du, eta aurrekoak besoa atzerantz aterako du, eta, aurretik zehaztutako
teknikaren arabera, eskua jarri eta lehenengo lekuko-aldaketa egingo du. Horrela jarraitu, ilarako guztiek
ariketa egin arte. Ondoren, ariketa bera egin, beste eskua erabilita. Progresioa: oinez, lasterketan astiro,
lasterraldi bizkorragoa eginez; lekuko bat baino gehiago erabilita ilara bakoitzean; aldaketa-kopurua eta
abiadura handitu…
–– Ilarako atleta bakoitiek lekukoa eskuinean eraman eta bikoitiak, ordea, ezkerrean. Ondoren, ilarako tokiak
trukatu. Aldaera: lekukoa ematen duen ikaslea ilarako lehengo lekura korrika joatea
–– Bikoteka korrika: atzekoak lekukoa ematen du, eta aurrekoak lekukoa berriro itzuli, atzerantz.
–– 120-200 m-an barrena talde bakoitzeko taldekideak 30-40 m-tara banatu. Lehenengoa, lekuko eta guzti,
korrika hasi, astiro. Bigarrena ere korrika hasi astiro, lehenengoa 5 m-ra daukanean, lekuko-aldaketa egiteko
zain. Lekuko-ematea egin, astiro. Horrela jarraitu taldeko atleta guztiek lasterketa burutu arte. Aldaera:
abiadura handiagoan egin korrika, eredu- teknikoari hurbilduz joan…
–– Lurrean transferentzia-zonak (20 m) eta zonaurreak (10m) konoz, marraz edo, markatu. Zonaurrearen aurretik
4, 5, 6, 7 m-ra seinaleak jarri. Hasieran binaka praktikatu: emailea lekuko eta guzti, zona aurretik 30-40 m
korrika egin. Zonaurrean itxaroten dagoen atletak lasterketa hasiko du kideak marka zapaltzen duen unean
eta ondoren lekuko-ematea egin. Seinale beste korrikaldi egin eta begiratu zein seinale erabilita (4, 5, 6, 7
m…) izan den saiakera egokiena. Hau da, emaileak lehenengo marka zapaltzen duenean, lekuko-emate
prozesua hasiko da, eta erreparatu behar diogu ea aldaketa atleta biek abiadura onena atxikita egin den.
Horrela egingo dugu, banan-banan, bestelako markekin eta abiadura gero eta handiagoan ibilita, atleta
bakoitzaren distantzia egokiena aurkitzeko eta bien arteko bidezko tartea zehazteko. Atleton artean ezin
badute lekukorik eman, atzeko atletak ezin badu aurrekoa harrapatu, distantzia luzeegia den seinale.
Hartzaileak ezin badu lasterketaren azelerazio-prozesua bete, distantziak laburregiak diren seinale. Ondoren,
behar diren neurriak hartu behar dira lekuko-ematea doia izan dadin.
–– 4-6 kideko taldeen arteko lehiaketak, distantzia laburretan (6 u 50 m, 5 u 60 m, 4 u 75 m, etc.) egitea,
zonaurreak eta transferentzia-zonak erabilita.
–– Lasterkarien postuak aldatuta lasterrak errepikatuko ditugu, emaitza onenak, konbinaketa zuzenenak
zehazteko. Ager daitezkeen arazoen konponduta talde bakoitzaren autonomia landuko dugu.

Umeak direnean eta errelebo-lehiaketaren bat egin behar badute, komeni da lekuko-ematea zertxobait
entrenatzea: errelebo-teknikaren oinarri egokiak jartzea, eta umeak lehian hasten direnean lekukoa helmugara
heltzea dira helburuak. Gero eta zorrotzago landuko dira teknikak eta lekukoa pasatzeko modu doituak. Kontuz
ibili behar dugu, adin txikietan, erreleboak entrenatzeko abiadurako lasterketen errepikapenekin. Sarritan,
saiakerak motibagarriak izaten dira, eta gerta daiteke, nahi gabe, saioaren zama larregizkoa izatea.

3.4 HESI-LASTERKETEN DIDAKTIKA
Lau faktoreren gainean lan egin beharko da, hesien lasterketak irakastean. Lau faktoreok, baina, keinu bakar
batean agertuko dira. Horregatik da garrantzitsua haien irakaskuntza ondo antolatzea:
–– lasterketa lauan izandako abiadura (lasterketen hasierako eta amaierako tarteetan da nabarmena)
–– hesi arteko erritmoa
–– gainditze-teknikaren eraginkortasuna
–– pelbisaren mugikortasuna
Azken hirurak, hesien berariazkoak dira, eta elkarren artean eragin handia dute. Horietako baten akatsak
besteak kaltetuko ditu.
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Hori dela eta, ikasprozesuak ezin du erritmo homogeneoa izan, eta ezaugarrien lan neurtua egin beharko du.
Adibidez: atletarentzat hesien arteko distantzia luzeegia bada, erritmo eskasa eta hesi-eraso eta gainditze okerra
egingo du. Aldaketako mugikortasuna mugatua bada, hesia gainditzean jauzia egingo da, grabitate-zentroak
gorabehera handia izango du, eta erritmoa galdu egingo da.
Ondorioz, hau da proposamen didaktikoa:
–– Umetatik aldakako mugikortasunari eta lasterketa lauaren erritmoari eta maiztasunari eustea.
–– Aldi berean, hesiaren gainditze teknika lantzea, atletari egokitutako hesi altueran.
–– Hesi arteko erritmoa lantzeko, atletari egokitutako (berme-kopurua, ahalmenak…) distantziak
erabiltzea.
Ikasprozesuko jarduera gehienetan hiru taldeetako elementuek hartzen dute parte. Gainera, zailtasuna neurtu
egin beharko da, hau da, zailtasuna egon arren, hiru ardatzetako batean bakarrik agertu dadila, ez hiruretan
batera, eta zailtasun zama ondo graduatua egon dadila.
Nola hasi lanean:
Aldakaren mugikortasuna lantzea: ariketen bidez, orokorrak zein berariazkoak, arian-arian eta etsi gabe.
Erritmoaren lana bi ildotan antolatuko da:
–– Erritmoaren lana lasterketa-tarteetan hesiak jarrita eta hesien artean 2-5 urrats eginez: horretarako
hesien altuerak ezin du erritmo aldaketarik eragin. Atletak teknikarik ez badu, hesiek 30 cm-koak izan
behar dute, eta, teknika garatu ahala, hesiak igo litezke. Hesien arteko distantzia ere atletaren
ezaugarrietara egokitu beharko da, urratsak ez luzatzeko eta erasoa zuzen egiteko.
–– Distantzia luzeagoetan hesi-tarte irregularrak antolatu, eta haiei moldatzeko erritmo-lana egin. Adibidez:
oztopoak jarriko dira erritmo-abiadura entrenatzean, erritmo-lana zein abiadura moteleko
entrenamenduak egiten direnean. Atletak luzerak eta erregulartasuna egokitu beharko ditu hesira ondo
heltzeko.
Hesi-gainditzea: Jarduera berezien bidez —hesiaren gainean egiten diren jarduerak—, landu behar da
hesi-gainditzea, eta eraginkortasuna eta trebezia areagotu ahala, hesien garaiera igoko dugu erritmoa lantzen
den saioetan. Azken helburua lortzeko, ikasprozesua hainbat prozesutan antolatzen da, oinarrizkoenetatik hasi
eta konplexuenetaraino.

Hesi-lasterketen ikasprozesua
Lehenengo helburua: lasterketa lauaren teknika indartzea.
–– Beheko gorputz-atalen bulkada hobetzen duten ariketei ekin, eta oinek lurraren kontra egin behar duten
trakzioa landu.
–– Teknika biribila zorroztasunez landu.
–– Abiadura ahalmena hobetzen duten ariketei ekin: erreakzio abiadura, banakako mugimenduzko jardueren
abiadura, erritmoan erakusten den bizkortasuna (luzera, maiztasuna…)…
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Bigarren helburua: lasterketa hesi-gainditzeari lotzea.
Adibidez:
–– Zenbait kaletan hesiak jarri, tarte desberdinetan, inolako irizpiderik gabe, eta korrika egin hesiak datozen
bezala gaindituz: tokatzen den hankarekin, balaztatu gabe eta nahi dugun hankarekin pasatzeko pausotxoak
eman gabe; abiadura areagotuz; lan hori zuzenkian zein bihurgunean egin daiteke
–– Zenbait kaletan 0,40 - 0,76 m-ko hesiak jarri eta 6-8,50 m-ko tarteetan: lasterketa jarraian egin, abiadura
arian-arian gehituz jauziak eta balaztak saihestuz.
–– Helburu teknikoak betetzen direla zaindu behar da: urrunetik eta gogor bulkada egitea, erasoa belauna garai
eta tolestuta dagoela egitea, hesiaren ondoren lurra gogoz bilatzea, belauna ez tolestea…

Hirugarren helburua: hesien aurretik egindako irteera bizkorra hobetzea.
–– Hainbat irteera-modu egin: eserita, zutik, takoetatik eta distantziak ere aldatuta, azeleratuz, hesi baxuen
aurrean…
–– Zutik eta makurtuta irteerak egin: 1. hesira, distantziak eta garaierak laburtuta umeen kasuan, araudizkoetara
heldu arte. Hasieran hesi bakarra ipiniko da, eta apurka-apurka gehiago.

Laugarren helburua: besoekin eta hankekin behin eta berriro egiten diren mugimenduak hobetzea.
–– Belaunak igo eta era bizkor eta aktiboan oinak lurraren kontra jaitsi.
–– Ondorengo ezaugarriak dituen lasterketa egin: pauso oso laburrak eta belaunen igoera garaia eta bizkorra
40-60 cm eta 80 cm bitarteko hesien gainetik (berme bakarra).

Bosgarren helburua: gorputz-atalen jarrera hobetzea.
–– Horma baten aurrean, belauna oso tolestuta igo, ondoren, hanka hori eta kontrako besoa aurrera luzatu oinak
horma ukitu arte. Enborra aurrera tolestuko da, hormarantz eta oinerantz aldi berean. Gogorarazi altleta eta
ikasleei mugimendua 2 denboratan (eta ez batera) egin behar dela: lehenengo, belauna tolestuta igo, eta
bigarren, hanka eta besoa luzatu. Hanka biekin egin.
–– Eskuak hormaren kontra, gorputza bertarantz aurreratuta hesi-gainditzearen ekintza egin: oina atzetik luzatuta
igo, oina-berna-izterra alboratu eta azkenean belauna garai eta tolestuta aurreraino ekarri (kontuz, ariketa
honen hasiera eta amaiera ondo ez egiteak ebakitze-hankaren ekintza ez osatzea dakar berekin).
–– 0,60 - 0,84 m-ko garaiera eta 1 - 1,5 m-ko distantziara, hesien gainetik ibili: aldakak oso garai eta aurreratuta,
oinak tentsioan, belaunak goian eta tolestuta, besoen ekintza orekatzailea… Aldaera: abiadura handitu eta
tarteetan berme bat edo bi egin.
–– 7-8 m-ko distantziara (4 berme) hesiak albotik gainditu, bulkada hankaz edo eraso-hankaz baliatuz.
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Seigarren helburua: hesi-lasterketen erritmo-lana hobetzea.
–– Proba bakoitzeko egitura erritmikoa errespetatzeko hesiak araudizkoak diren distantzia eta garaietara
hurbilduz joan.
–– Hala ere, lasterketaren eta gainditze-abiaduran hobetuz joateko gomendioa garaiera eta distantziak zertxobait
gutxitzea da. Umeengan araudia betetzea baino garrantzizkoago da abiadura eta teknika entrenatzea.
Ondorioz, arin eta ondo beteko dituzten baldintzak (distantzia eta garaiera) hobetsiko ditugu, beldurra eta
segurtasun-eza aldentzeko.

Hastapenetan atletaren ohiko akatsak, araututako hesiekin (altuegiak) eta distantzietan (luzeegiak) lan osoa
egiteagatik gertatzen dira. Akatsok automatizatzen badira, gero nekez zuzendu ahal izango dira.

3.5	IBILKETAREN DIDAKTIKA
Ibilketa lantzen hasiko gara lehen mailako jarduera-multzoa baliatuta. Jarduera horiek bi ildotik bideratuko dira:
alde batetik, joko eta jolas-jardueretan erabilita, eta, beste aldetik, ibileratik abiatuta, ibilera bizkor eginda.
Aurrerago, ibilketaren oinarrizko teknika barneratzeko jarduerak egingo dira, bigarren mailako ikasprozesuaren
bidez eta ibilketa-teknika eraldatzeko asmoz.
Ibilketaren bigarren mailako ikasprozesua metodo globalaren bidez egingo da, mugimenduak era ziklikoan eta
jarraian egiten direlako, eta ez delako komeni kate zinetikoa etetea, hasieran behintzat.
Hala ere, asimilazio-ariketak —ariketa analitikoak— erabiliko dira, batez ere keinuaren elementu garrantzitsuak
automatizatzeko eta akatsak zuzentzeko.
Azalduko den ikasprozesuko metodologian, umearen ibiltzeko sen naturala abiapuntutzat hartuta, gorputzaren
jarrera okerrak zuzenduko dira lehenengo. Sorbaldak, buruak eta besoek erlaxatuta eta luzatuta egon behar dute,
tentsiorik eta makurdurarik gabe. Haurra horrela, oinez egiten duenean gorputzaren atalen mugimendua naturala
eta harmonikoa izango da. Oinez gero eta bizkorrago egiteko eskatuko diogu, eta mugimenduak gero eta
markatuagoak izango dira.
Haurrek, sarritan, nahita lortzen dute ibilketaren ezaugarria den aldakaren mugimendua. Joera hori moztu
egin behar da, ahal den arinen, ondorio tekniko kaltegarririk ez izateko: ibilketa-teknika ondo egiten bada, aldaken
kulunkada berez irteten da, eta akats nabarmena da aldaka nahita mugitzea, eta ibilketa-teknika egiten dela
ustea. Ibilketa egiten hastean, haurrek bereizi egin behar dute mugimenduak beharrezkoak ala nahita eginak
diren, eta beharrezkoak (adibidez agindu den jarduera bat egiteko beharrezkoak) direnak nagusitu.
Nahiz eta berariazko teknika oinarrizkoa izan, lantzen hasi orduko ikasi behar da oinez ondo ibiltzen,
gorputz-adarrak egoki jarrita eta gorputzari zuzen eutsita, desplazamendua ahalbidetzen dituzten indarrek lortu,
aplikatu eta aprobetxatzeko

Ibilketaren ikasprozesua
Nahita egiten diren akzio eta posizioak ondo bideratuta egiteko, sentsazioen bidez irakatsiko dira. Hasierako
helburua, erlaxatuta, natural eta erraz ibiltzea da, eta gero, urratsaren luzera hobetzea eta urratsen maiztasuna
areagotzea izango dira lortu beharreko helburuak.
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Ikasprozesua egiteko proposamena:
–– Gorputzari zutik, tente eta lasai eutsi, enborra uzkurdurarik gabe eta besoak solte eta luze izan, eskuetan
berunezko bolak balitu bezala. Egoeraz konturatzeko, kontrako (uzkurdura gogorrean) keinua egiteko
eskatuko diegu.
–– Besoei aldamenean eta luze eutsi, eta sorbaldetako tentsioa markatu. Erlaxazio-egoerara itzuli eta
aldaketa nabarmenarazi. Berdin egin besoetako tentsio- eta erlaxazio-egoerak eginda: sorbaldak igo,
besoak asko zabaldu eta nahita atzera eta aurrera eraman, gogortasuna besoetan adierazi, naturaltasun
eza sorbalda eta besoetan adierazi… Ibilketa zuzena egitean, besoak beherantz egin eta solte dauden
sentsazioa izan behar dute atletek.
–– Ibilketaren teknika dela eta naturaltasuna gal ez dezaten, esango diegu berbetan eta oinez jarraitzeko
ariketak iraun bitartean. Enborrak zuzen eta solte egon behar du, eta haurrek sentitu behar dute besoak
erraz balaztatzen direla, hanken mugimenduekin bat eginda, erraz eta solte.
–– Gero, ibilketa azeleratu egingo da. Abiadura oinaren bulkadatik datorrela nabarmenaraziko diegu haurrei.
Lurra atzerantz botata azeleratzen direla, eta mugimendua, urratsaren luzean aurrera doan hankari zaiola
zor. Besoak aurrera konbergente eta atzera dibergente doaz, erraz eta derrigortu gabe (horrek
energia-gastua dakar).
–– Mugimenduak luzatu eta azeleratu arren, ibilketa solte eta erraz egin behar da, gorputz osoa zuzen,
gorputz-enborra aurreratu edo atzeratu gabe, dotore joanda. Irudi modura, “dotore” joatea indartu,
behar ez diren keinuak baztertzeko.
–– Aurreko ariketaren modukoa egin, aurrera doan hankaren aldakak ere aurrera egiten duela konturatzeko.
Borondatez azeleratu eta luzatu dezala ikasleak aldaken bata bestearen atzeko mugimendua, aldakekin
eta ez hankekin aurrera egin behar duten ideiarekin. Ariketa indartzeko, marra baten gainetik joan. Marra
baten gainetik ibili eta gero, ibilketa egin, adibidez, pistako marren gainetik edo beste kirol zelai bateko
marren gainetik. Oin biak marraren gainetik (ala oso gertu) doazela urratsa luzatu, bulkada atzean egiten
dela eta aurrera doan hankaren aldakak eta oinak espazioa “irabazten” dutela ziurtatuta. Aldakak aurrera
(oinarekin bat eginda) eta atzera (bulkadan) desplazatu behar dira, eta inoiz ere ez alborantz. Oso
garrantzitsua da lehenengo unetik aldaken luzera eta haien mugimendua erlaxatua izan behar dela
ohartzea eta hori barneratzea. Gero, pixkanaka, abiadura gehituz joango gara, eta besoak 90º-ra tolestuta
jartzen.
–– Aurreko ariketa maiz egin behar da, eta ibilketa-keinua azeleratu bulkada-oinak arinago eginda atzerantz.
Aurrera doan hanka ere bizkor mugitu. Keinua besoen laguntza indartsuan oinarrituko da, ibilketa bizkorra
lortu bitartean. Haurrari ikusaraziko zaio ukondoak tolestu egin behar direla, bestela besoak luzatuta
badoaz ez direlako ondo koordinatzen.
–– Besoen konbergentzia-dibergentzia. Mugimendua eskuak igoz lor daitekeela irakatsi. Sorbaldak berdin
erlaxatuta, berunezko bolak ukondoetatik zintzilik doazela irudikatu
–– Marren gainetik ibilketa egin eta oinak marra guztia igaro, hau da oinak gurutzatu eta urratsa asko
luzatu.
–– Ibilketa egin bulkada-hankaren keinua osatzen duen ekintzan arreta guztia jarrita. Hankaren hedapenak
eta luzaketak garbia eta osoa izan behar du, oina guztiz luzatu dela eta bulkada behatzetan amaitzen dela
ziurtaturik.
–– Aldapan edo zerbaiti tira eginda ibilketa egin, bulkada-indarra hobetzeko.
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–– Aurrekoa bera, ukondoak 90ºko tolesduran jadanik. Orain koordinazioa askoz hobea dela egiaztatu.
Ariketa honetan aurrera doan hankaren belauna zuzen doala ziurtatu behar dute haurrek eta orpoa
lurrean ezartzen dela ere bai.
–– Urratsen maiztasuna lantzeko, maldan behera edo lurrean jarritako marrak jarraituta ibilketa egitea,
abiadura gehitzeko asmoz.
–– Tarte laburrak abiadura handian egin.
–– Abiadura areagotzeko honako sentsazio hauez ohartarazi:
–– Batez ere bulkada-ekintza indartu, lurra atzera egiten duen oinaren lanean arreta jarrita (“lurra atzera
botatzen” dela irudikatu).
–– Aurrera egitearen abiadura eta luzera areagotu, ekintza betetzen duten hankaren eta aldakaren lana
zainduz.
–– Besoen zabalera eta abiadura areagotu.
–– Egoera “soltearen” jarrera (dotorea) zaindu.
Honako hauek dira ibilketaren betebeharrak:
1. Ibilketa erraza lortu ondoren, abiadura irabazteko ariketak egin. Adibidez, lasterketatik ibilketara
pasatzea. Jarraibide gisa, haurrari esan behar zaio aldakekin eta beso-sorbaldekin “lasterketan” egin
behar dutela.
2. Teknika ikasteko modu egokia erritmo geldoko eta ertaineko tarteak betetzea da, horretarako tarte
horiek alaiak eta motibagarriak izan beharko dute. Era guztietako jokoak eta jarduerak egin daitezke,
harrapaketak… eta lasterketan egin beharrean, ibilian joan.
Umeekin bete beharreko beste kontu batzuk:
–– Kontuz hasi, konpondu ezineko akatsak ez automatizatzeko.
–– Umeak 1.000 eta 2.000 m ibilietan hasten dira (programan duten probak). Gainera abiada bizkorrean
hasten dira, eta motibazioa gal ez dezaten entrenamenduek zuzenak, ondo diseinatuak eta egokiak izan
beharko dute.
Metodologiaren beste lehentasun bat umearen gogortasuna eta suminak saihestea da.

Ohiko akatsak
–– Urrats laburregiak egitea
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Ez da ondo bultzatzen

Aldapan edo zamarekin ibili. Lurrean marrak distantzia
egokian ipini eta marken gainean zapalduz ibili

Aldakak ez dira egokiro mugitzen

Marra baten gainetik oinak gurutzatzen ibili.
Mugikortasuna landu

Besoak ez dira luze eramaten

Ispiluaren aurrean egin. Besoen mugimendu osoak
egin ibilian
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–– Belaunak tolestea
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Oinaren barruko aldearen gainean zapaltzea

Oinaren malgutasuna eta indarra landu. Azterketa
podologikoa agian?

Gehiegizko abiadura eramatea

Abiadura ikas-uneari egokitu.

Bulkada txikiegia egitea. Ez du indarrik
aplikatzeko, hanka guztiz luzatzeko astirik.

Geldirik, bulkada-ariketak egin. Bulkada hobetu eta
denbora gehiagoz luzatu.

Belaunaren artikulazioan luzaketa-ahalmenik
eza

Belaunaren atzeko aldearen luzaketak egin.

–– Suspentsio nabaria
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Erritmo handiegia ezartzea ibiltariaren
ahalmenerako

Abiadura murriztu koordinazio ona lortu arte

Urrats luzeegiak egitea

Maiztasuna handitu. Marrak lurrean jarri

Kulunka-fasean belaunak altuegi eramatea

Aldakaren mugimendua handitu. Aldaka aurrera doala
esan: aldaka eta ez belauna

Hanka gogortuta eramatea

Aldakak erlaxatuta eta hanka erlaxatuta eta narraz
eramateko esan

Bulkada ez amaitzea, oinek ekintza amaitu
gabe uztea lurra

Bulkada luzatu, maldan behera ibili

–– Enborra aurreratuegi eramatea
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Dortsalaren ahulezia

Ekin gihar-lanari

Kontrolik eza

Ispiluaren aurrean besoei eragin. Bideoan hartutako
norbere irudiak ikustea.

–– Enborra atzeratuegi eramatea
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Abdominalen ahulezia

Sabelaldeko eta gorputz-bularreko gihar-lana egin

Bulkadarik eza

Bulkada hobetzeko aipatu diren ariketak egin

Aurreko hanka gehiegi igotzea

Mugikortasuna landu. Berme biko fasean atzeko
oinetik pisua aurreratu
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–– Aldakak aldeetara desplazatzea
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Aldaken kontrolik eza

Bizkarraren gainean makila bat eraman ukondoekin
helduta

Besoak alborantz gehiegiz mugitzea

Aurreko ariketa. Eskuak oso aurreratuta eraman

–– Ibilbide ez-zuzena egitea
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Oinak gurutzatu edo gehiegi zabaltzea

Marra bati jarraitu

Besoen koordinaziorik eza

Geldirik eta ispilu aurrean besoen lana behatu eta
zuzendu

Orekarik eza

Plater estatikoaren gainean oreka-ariketak egin.
Pistaren alboko maldaren gainean ibili. Hanka baten
gainean oreka-ariketak egin

–– Atzeko hankaren gehiegizko errotazioa bulkada-fasean
Arrazoia

Zer egin/zuzenketak

Atzeratutako aldakaren ekintza murriztua.

Besoak luzaturik pausu handiekin ibili.

Atzeko hankaren indarrik eza.

Muskuluen indar-lana. Aldapetan edo zamarekin ibili.

Akatsen behaketa eta zuzenketak
Akatsen behaketa eta zuzenketak egiteko jarraibideak:
–– Ordenan egin.
–– Arin eta zorroztasunez egiten saiatu.
–– Agertzen den akatsa barik, akatsaren jatorria da zuzendu behar dena.
Teknika begiratzeko ordena eta modua honako hau izan daiteke:
–– Oinaren kontaktua eta ondorengo bulkada nolakoa den aztertu.
–– Belaunaren tolesdura noiz egiten den baloratu.
–– Hankek aurrera egitean lerro zuzena jarraitzen duten eta oinek ia-ia lurra ukitzen duten egiaztatu.
–– Aldakek behar den abiadura eta horizontaleko planoan luze egiten duten begiratu.
–– Alboranzko mugimendua ez dadila larregizkoa izan.
–– Enborraren bidezko posizioa zaindu: orekatua, zuzen eta erlaxatua joan behar du.
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–– Besoak egoki mugitzea, bizkor eta ibilbide ez paraleloan (konbergente eta dibergente).
–– Enborraren goialdean mugimendu solteak edo gehiegizkoak ez dira egokiak; begiratu agertzen diren.
Kanpotik ikusita, oso zaila da aireratze-ekintza txiki batez ohartzea, eta “dedukzioa” da horretarako erabiltzen
den teknika. Hau da, zuzenak ez diren akzioak eta “aireratzera” daramatzaten ekintzak ikusi eta kontuan hartzen
dituzte epaileek.
Oro har esango dugu, aurrera doan hankaren “oszilazio” tartea luzatzeak edo bulkada-hankaren bermea
laburtzeak, “aireratze” akatsa egin dela adieraziko digutela.
“Aireratzearen” zenbat arrazoi:
1. Ibiltariak ahal duena baino (nola teknikan, hala egokitzapen fisikoan) abiadura handiagoa izatea.
Zuzenketa: abiadura motelarazi eta koordinazioa eta ahalmen fisikoak gehitu (potentzia eta malgutasuna
batik bat).
2. Aurrera doan hankak atzeratzen du kontaktua. Arrazoia: aurrera eramaten den urratsa luzeegi eta
aldakaren gehiegizko mugimendu horizontala egiten da, eta, ondorioz:
88 Aurrera doan hankaren belauna gehiegi altxatu.
88 Oina edo belauna kanporantz zabaldu.
Zuzenketa: Metodologia eta asimilazio-ariketak.
3. Atzeko belauna, kulunkan doana, flexionatu egiten da lurra ukitu baino lehen.
Arrazoia:
88 Oina behar baino lehenago altxatzen da, behatzen gainean ia pausatu gabe.
88 Atzetik datorren hanka behar baino lehenago aurrera bidali nahia.
Zuzenketa: Oina erpurutik irteten dela ziurtatuz bulkada egin.

3.6 JAUZIEN METOLOGIA
Haurren eta gazteen mailetan atletismoan hasteko, funtsezkoa da jarduera anitzen ikasprozesuak bultzatzea,
etorkizuneko atletek eta agian, jauzilariek trebakuntza orokorra eta akatsik gabe izan dezaten.
Haurrentzat jauzi egitea oso jarduera naturala eta jorratu behar den mugitzeko trebakuntza da. Izan ere, ez
gara asko arduratu behar jauzi luzeak edo laburrak egiten dituen, jauzia, sarritan, haurraren garapen fisikoaren
erritmoari lotuta dagoelako. Horregatik, egiten dituen jauzien luzeran baino arreta handiagoa jarriko dugu
espezialitatearen ikaste tekniko zuzenean.
Hauek dira ikasprozesuan kontuan hartu behar diren faktore metodologiko eta didaktikoak:
Atletismoaren hastapenak jokoen bidez egitea komeni da, zalantzarik gabe. Jokoa tresna eta bide izanda,
jauzien keinu globala (osoa) irakatsiko da, hasteko modu egokiena iruditzen zaigulako. Haurrak jauzien ikuspegi
orokorra behar du, eta geroago, espezializazio-unean, ikasprozesua teknikaren elementuak analitikoki ikasiko
ditu, honela:
–– Oldarra
–– Lasterketa, oldar aurretik egin behar den lasterketa, hain zuzen ere, hau da, lasterketa gero eta luzeagoak
egitea, jarraian oldar gero eta bizkorragoak gauzatuta.
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–– Hegaldia, pertika jauzian batez ere.
–– Erortzea, jauzi horizontaletan egiten diren hainbat modu batez ere.
Lasterketak edo hesi-lasterketak irakastean gertatzen den moduan, ikasle-talde handietan (hogei lagunekoetan)
modu analitikoa bakarrik erabiliz gero, ez dugu emaitza onik lortuko ariketa batzuen zailtasuna dela eta. Talde
handiei irakatsi nahi bazaie, ariketa globalak eta talde txikiak egin beharko genituzke, honela:
1. azpitaldea: lasterketa ikusi eta neurtu.
2. azpitaldea: oldarra ikusi eta zuzendu.
3. azpitaldea: listoia gainditzea edo hegaldia begiratu eta zuzendu.
4. azpitaldea: jauzia egin.
Ikasle bakoitzak kide baten lana begiratuko luke eta taldeok lan guztietatik pasatuko lirateke, lau lanak osatu
arte.
Metodo analitikoa banakako ikasprozesuetan edo talde oso txikietan da aplikagarria bakarrik.

3.7 ALTUERA-JAUZIAREN DIDAKTIKA
Jarraian ikasprozesuaren bide bat proposatuko da. Egokiena iruditzen bazaigu ere, beste bide batzuk ere
badaude.
Jakin badakigu altuera-jauzian trebetasuna eta koordinazioa etengabe entrenatu behar direla atletaren
kirol-bizitzan barrena, gorputza espazioan behar bezala mugitzen trebatzeko.
Behin ikasprozesua abian jarrita, eta jauziaren ikaste globala egin ondoren, teknikaren hastapenetan atletak
hiru lan-multzo landuko ditu:
–– gorantz jauzi egiteko ahalmena
–– lasterketa bihurgunean eta zuzen
–– listoia bizkarra emanda gainditzea
Ikasprozesua talde handian (20 lagun) egin behar bada, jauslekua eskura izateko aukerak baldintzatuko du bai
metodoa eta baita ere. Lastaira eta guzti duen jauslekua erabili ahal bada, sei edo zazpi laguneko hiru talde egingo
dira. Talde bakoitzean bi lagunek listoiari edo gomatxoari helduko diote, gainerakoek ariketak egiten dituzten
bitartean. Listoiari heltzeko lana txandaka egingo dute taldekideek. Lastairarik izan ezean, luzera-jauziko jausleku
edo zoruan egingo dira ariketak.
Hala ere, kontuan izan behar da ikasprozesuaren hasieran guraize-teknika erabiltzen bada (eta oso komenigarria
da, gainera), lastaira sendoak ez direla oso egokiak atletak gorantz jauzi egin beharrean lastairaren kontra bota
egiten delako.
Jausleku baxuek oso ondo ahalbidetzen dute jauzia bertikal egitea eta lasterketaren azken hiru bermeak lerro
batean egitea. Ez da ahaztu behar bi ekintza horiek altuera-jauziaren teknikaren gakoak direla.
Hastapenetan, teknika lantzen hasi aurretik, bulkada-hanka zein izango den erabaki beharko da.
Horretarako listoiaren parean jarriko dira hiru ikasle-taldeak, ilaran. Listoia 40 edo 50 cm altu izanda, jauzi
egingo dute, eta oldar-hankaren gainean eroriko dira. Ikasleak, normalean, hanka bietako batekin egiten du
erosoago eta hobeto ariketa. Atleta hanka biekin ondo moldatzen den zalantzarik balego, listoiaren altuera igo
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egiten da, hanka bakarra hautatzeko. Hala ere, talde handietan gerta daiteke hautaketa argirik ez egitea bigarren
edo hirugarren saiora arte.
Behin oldar-hanka hautatuta, guraize-teknika erabiliz egingo dute jauzi listoiaren gainetik. Jauslekuaren
eskuinean oldar-hanka ezkerra dutenak, eta ezkerrean, oldar-hanka eskuina dutenak. Bizpahiru bider horrela
jauzi egin ondoren, oldar-hanka beti bera izanda, lasterraldi zuzena egin eta kontrako aldetik jauzi egiteko eskatuko
zaie ikasleei. Modu horretan ikusiko dugu oldar-hanka zuzen hautatu dugun edo ez.

Guraize-teknika

Fosbury estiloa osoa ikasteko, guraize-teknika egiten jarraituko da, listoia gero eta gorago jarrita.
Gorputz-enborra tente izan beharrean, albo batera etzanda eramateko eskatuko zaie, eta azkenean Fosbury
antzeko moduan arituko dira ikasleok. Jakina, une horretarako ganorazko jauslekua izan behar da, ikasprozesua
eten nahi ez bada, eta guraize-teknikan gelditzea. Gerora arazo teknikorik ez izateko, aholkua da Fosbury
teknikarekin ez hastea (metodo globalean lehenengo) harik eta guraize-teknika erabiliz atletok gorputz-bularraren
altueran baino gorago dagoen listoia pasatu arte.

Hastapen teknikoaren metodologia
Metodo globala zenbait saiotan (15 bat saio) erabiliko da, ikasleak egiten duen mugimendu globala
kontrolatzeko sentsazioa izan dezan.
Ondoren oldarreko ariketa analitikoei ekingo zaie batez ere:
–– azken-aurreko hankaren lana
–– oldar-hankaren lana
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–– besoen eta hanken arteko koordinazioa
–– keinuaren gauzatze erritmoa
Jarduera eta ariketa horiek talde txikietan egiten dira hobeto, eta beste metodologia bat aplikatu behar da.
Talde bakoitzak ariketa jakin batzuk egingo ditu, eta azpitaldeetan ere eginkizunak txandakatu egingo dituzte
taldekideen artean (ekintzak gauzatu, ikusi, baloratu…).
Fosbury estiloaren lasterraldia egiten ikasteko beharrezkoa da erreferentzia bat jartzea korrika egingo den
aldean. Erreferentzia horrek korrikaldiaren azken lau bermeen hasiera markatuko du. Erreferentzia saltometrotik
10 bat oin alboratuta markatzen da, eta 20 oin lasterketa eremuan sartuta.
Ezkerrarekin oldar eginez gero, erreferentzia ezkerreko oinarekin zapalduko da, hiru urrats bihurgunean eman
eta laugarrena lerrozuzenean egingo da. Ondoren listoia guraize-teknikaz edo Fosbury teknikaz gaindituko da.
Modu horretako lana hiruzpalau saiotan egingo da, bihurgunean gorputz-enborra ondo makurtzen dela eta azken
urratsean ondo artezten dela ikusi arte. Hori lortu ondoren, lasterraldiari urratsak gehituko zaizkio, binaka eta
listoiari perpendikular, lasterraren hasierako atal zuzena eratzeko. Beraz, sei oinkadako lasterketa egiten hasi
behar da, bi oinkada listoiari perpendikular, bi bihurgunea egiteko eta azkeneko biak ia-ia lerrokatuta, alegia.
Zortzi oinkada egin nahi izanez gero, lasterraren hasieran gehituko dira urratsok.
Urratsak gehitzeko, kontuan izan behar da 12-14 oin edo lau urrats oinez eginda bi urratsen baliokideak direla.
Erreferentzia hori hasiberrientzat da bakarrik, eta aldatuz joango da atletaren kirol-bizitzan barrena.
Lasterketaren hasiera puntua eta bihurgunea hasteko erreferentzia ere aldatuz joango dira atletak teknika eta
gaitasunak hobetzen dituen heinean.
Hasiberriek oldar-tokia listoiaren planotik 70 eta 80 cm bitartean daukate, jauslekuaren erdi baten edo
bestearen parean.
Behin ikasprozesua abian jarrita, eta jauziaren ikaste globala egin ondoren, teknikaren hastapenetan atletak
hiru lan-multzo landuko ditu:
–– gorantz jauzi egiteko ahalmena
–– lasterketa bihurgunean eta zuzen egitea
–– listoia bizkarra emanda gainditzea
Jarraian altuera-jauziaren oinarri teknikoak eta beste zenbait elementu ikasteko jarduerak proposatzen dira.

Helburuak: –
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Bulkada-hanka hautatu eta oldar-hanka zein den ziurtatzea.
Fosbury estiloa oso-osorik ikastea.
Elementu tekniko garrantzitsuak hobetzea.
Fosbury estiloaren orpokaketa egitea.
Erortzea eta listoi gainditzea irakastea.
Lasterketa bihurgunean egiten irakastea.
Oldarra irakastea.
Oldarra bihurgunean egiten irakastea.
Lasterketa bihurgunean era arruntean egiteko metodoa ikastea.
Orpokaketa egitea (lasterketa neurtzea).
Lasterketa osoa eginez jauziak egitea.
Berdin beste teknika batzuk erabilita.
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Bulkada-hanka hautatzeko metodoak
1. Hanka bakoitzaren jauzi bertikala neurtu behar da (lasterketarik gabe) eta horretarako modu jakin batean egin
beharko da salto
––
––
––
––

jauzi bertikala egin, jauzi-hanka erdi tolestuta izanda
besoak gorputzaren ondoan izango dira, eta mugitu gabe jauzi egin bitartean
ez da aldakarik mugituko jauzia egin bitartean
erortzea puntu berberean egingo da

2. 5-7 urratseko lasterketa egin ondoren, hanka bakoitzarekin luzerako jauzi bat egingo da, ahalik eta luzeena.

3. 5-7 urratseko lasterketa langatxoari perpendikular egin eta gero, oldar-hanka bat eta gero bestea izanda,
jauzia listoiaren gainetik egin. Hanka bakoitzarekin pare bat alditan egin.

Erortzea eta listoi-gainditzea irakatsi
Fosbury teknika irakastean, ikasleek beldurra izaten diote bizkarraren gainean erortzeari. Komeni da, beraz,
erortzen ikastea.
–– Jauslekuaren gainean zutunik, atzerantz eta gora jauzia egin, asko altxatu gabe eta kontuan izanda
ondorengo oharrak: gorputzari luze eutsi, bizkarra arin tenkatu, besoak gorputzaren luzetara jarri eta
hura indargabetzen lagundu, kontaktua bizkarrez egin (dortsala batez ere) eta biribiltzea saihestu, begiak
zerura begira, lehenengo kontaktuan hankak tolestu eta zabaldu (kontuz belaunek aurpegia jo dezakete
eta), abiatze- eta erortze-puntuen arteko distantzia 1,80 m (±15 cm) izango da.
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Erortzea lantzen duten ariketak seguruak izango dira, bai materialaren erabilera egokiari dagokionez, bai
ikasleen parte-hartzean eta ariketen hautaketan.
–– Aurrekoaren antzekoa da, baina oraingoan atletak lurretik egingo du salto. Behin eta berriz esan behar
zaie jauzia egiten denean gorputz guztia luzatu behar dela, bultza egiteko, eta sorbalden ekintza goranzkoa
dela aireratze-unean.

–– Aurreko ariketak ondo eginez gero, goma elastikoarekin arituko gara. Jauzi egiteko oinak gomatik
50-60 cm-ra egongo dira.

Hegaldiaren sekuentzia
Goma honela gainditu behar da:
Lehenengo, burua pasako da, eta gero gorputz-enborra, eta aldakak gomaren gainean daudenean gorputzak
kakotze maximoa egin behar du. Gero, burua eta enborra jaisten hasten direnean eta ipurdiak goma igaro
ondoren, jauzilariak bizkarraren tolesdura desegin behar du.
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–– Aurreko ariketaren aldaera da. Ekintzaren egitura bera eginda, hankek lan biziagoa egin behar dute oinek
goian dagoen erreferentziaren bat ukitzeko.

–– Jauzilariak aurreko jauzien antzera ekingo dio, abiapuntua garaia izanez (plinto bat adibidez). Horrela
hegaldia luzatu, egoera errealagoa egin eta lurreratzea prestatzeko denbora gehiago izango da.

Lasterketa bihurgunean egiten irakatsi
Altuera-jauziaren bihurguneko lasterra ondo egitea zaila da, batez ere abiadura kontrolatu eta jauzia
prestatzeko mugimendu eraginkorrak egin behar direlako. Beraz, ondorengo ariketen helburua da jauzilaria era
horretako lasterraldietara moldatzea eta askotariko desplazamenduak, zuzenak eta bihurgunekoak, erradio
desberdinekoak-eta (egonkorrak/aldakorrak) egiten dira.
Lasterketa egitean atletak kontuan izan behar dituen ekintzak hauek dira:
–– jauzilariaren gorputz osoa (ez gorputz-enborra bakarrik) barrurantz makurtuta izatea
–– lasterketa-teknika zuzena, naturala eta hazten doan abiaduran egitea
–– Lasterra, ibilbidean “S” arinak eginez.
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–– Lasterra,
eginez

ibilbidean

“S”

sakonak

–– Jarraiko “8”ak osatzea lasterrean
zehar

–– Lasterketa
zirkuluan
egitea,
zirkuluaren erradioa apurka-apurka
laburtuz.
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–– Zuzen / bihurgunea eginez laster egitea.

Hasieran “erradioa” luzea egin eta menperatzen den heinean, txikituz joan.
Oldarra irakatsi
–– Gelditik abiatuko gara, jauzi-hanka bermatuta, hanka librea airean eta atzera eramanda, tolestuta. Hortik
hasiko gara eta belauna aldakaraino gora eta aurrera eramango dugu biziki, tolesdurari eutsita eta izterra
lurraren paralelo izan arte. Oina ipurmasailetik oso gertu igaro behar da.

Bitartean, oldar-oina tolestu egingo da, eta hanka librea ondotik pasatzean uzkurketa hasiko da. Atletak
jauzi egingo du, eta aireratu egin behar du.
–– Aurreko ariketako hasiera-posizio berean, baina gorputzaren pisua atzeko hankaren gainean dagoelarik.
Horrek bultza egin eta oldar-oinak aurrera egingo du, lurra era aktiboan zapaldu eta 14. ariketako
exekuzioa bera egingo da.
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–– Jauzilariak, oldar-oinean kokatuta, bi berme egingo ditu, ondorengo puntuak kontuan izanda:
Azken-aurreko bermea (oldarra prestatzea):
–– Eskuineko oinak metatartsoarekin lurra biziki ukitu eta bulkada arina egingo du.
–– Eskuineko hanka aurreko bermea baino zertxobait tolestuago (belauna ±130º) dago eta oinak lurra
uztean, ia guztiz luzatzen da (±170º).
–– Aldaka belaunagatik baxu dago.
–– Gorputz-enborra zuzen atxiki behar da.

Azken bermea (oldarra):
–– Ezkerreko oinak oin-azal osoa lurrean jarriko du, biziki.
–– Ezkerreko hankak, oinak lurra ukitzean, luzatuta egon behar du, baina ondoren tolestu egingo da,
lasterketaren inertziak eraginda. Oldarrean belauna berriro tolestuko da, 140º-150º inguru.
–– Aldaka: Oldar-oina lurra ukitzean atzeratuta dago, eta ondoren aurrera-gora egin behar du. Oldarra
amaitzean, oinarekiko perpendikular egon behar du.
–– Hanka librea: oldar-oinak lurra ukitzean, izterrak elkarrekiko hurbil daude eta oldarra irakasteko 1.
ariketan azaldutako mugimendua egin behar da, oina ipurmasailetik oso gertu igarota.
Azken posizioa:
–– Gorputzaren ardatz bertikala pistari perpendikular egon behar da, eta alboranzko posizioak saihestuz.
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Oldarraren hasieran gorputzak duen atzeratutako posizioa (sorbaldak atzean izanda) oldar-oinaren eta aldaken
egite arinari esker da. Geroxeago, jauzilariak bihurgunea eta oldarra egin ostean, aireratze-unean, gorputzaren
ardatz bertikala listoirantz “pasatuta” egongo da.
Ariketa honetan lasterraldia luzatu egin behar da, eta erreferentziaren bat erabili “aireratze” sentsazioa
antzemateko.
–– 3-4 oineko lasterraldia eginda, eskuarekin saskibaloiko uztaia ukitzen saiatuko gara.

		Kontuan hartu:
−− Lasterketa naturala eta dinamikoa izan behar dela.
−− Azken-aurreko oinkada metatartsoz eta bulkada biziz egitea.
−− Hanka librearen gora-aurrerako mugimendu arina egitea (oldar osteko jaistea saihestu behar
da!!).
−− Flexio-estentsio fasearen garapen koordinatua egitea.
−− Aireratze-unean gorputzaren gora-beherako ardatzak lurrarekiko “ia” perpendikular egon behar
du.
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–– 3-4 oinkada ondoren jauzia egingo da, eta hanka librea dingilizka dagoen erreferentziaren bat ukitzen
saiatuko da (pilota, kamiseta…).

Besoen mugimendua oldarrean
Zailtasuna dela eta, komeni da hasieran mugimendua oinez egitea eta menperatu ondoren, lasterka.
Besoen mugimendu bikoitza
–– Azken-hirugarren oinkada: eskuinekoa aurrera eta ezkerra atzera
–– Desplazamendua: eskuinekoa geldi eta ezkerra aurrera.
–– Azken-aurreko oinkada (eskuineko oina): biak aurrera
–– Desplazamendua: biak atzera
–– Azken oinkada: atzeratuta daude oldar-oinak lurra ukitzean
–– Oldar-akzioa: aurreko egoeratik, aldi berean gora aurrera (90º flex. ukondoa). Eskuak burua baino
zertxobait altuago oldarra amaitzean.

Aurreko ariketan aritu eta ikasi ondoren, hurrengo urratsa emateko prest izango gara.
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Lasterraldia bihurgunean egin ondoko oldarra irakatsi
–– 4-5 oinkadako bihurgunean lasterraldia egin
ondoren, saiatuko gara ahalik eta punturik
altuena esku batekin ukitzen (saski baloiko
taula edo uztaia). Helburuak: oldar oina
heltzea,
gorputza
atzeratuta
eta
bihurgunearen barruko alderantz alboratuta
egotea
eta
“ia
perpendikular
aireratze-unean”.

–– Aurrekoaren
antzekoa.
4-5
oinkada
bihurguneko lasterketan, airean zintzilik
dagoen erreferentziaren bat buruarekin
ukitzen saiatu.

–– 5-6 oinkada egin bihurguneko
lasterrean, jauzi eta listoia gainditu.
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Traiektoria bihurgunean osatzeko prozedura erraza deskribatuko dugu:
Biribil baten erdiko puntua lortu, erradioa eta puntu bat ezagututa (oldar-unea). Horretarako triangelu
aldekide bat eraikiko dugu.
a) Jatorria oldar-puntuan izanez (1 puntua) listoiarekiko paraleloa den zuzen bat marraztuko dugu, erabili
nahi dugun erradioaren luzerakoa. Horrela, triangeluaren bigarren ertza lortuko dugu (2 puntua).
b) 1 puntutik hasita, arku bat osatuko dugu (nahi dugun erradioa erabilita) eta 2 puntutik hasita beste
arku bat egingo dugu, aurrekoarekin gurutzatuko dena
c) Lortutako puntua (3 puntua) eraiki nahi dugun biribilaren erdia izango da. Nahi dugun bihurgunea
lortzen lagunduko diguna.

3.8 LUZERA-JAUZIAREN DIDAKTIKA
Ikasprozesuaren bidez hau zehaztuko da:
1. Luzera-jauzian bidezko teknika lortzeko eman beharreko pausoak
2. Luzera-jauziaren ikasprozesua antolatzeko ezinbesteko irizpideak
Honako hau lortzeko:
Atleta bakoitzak lortu beharrekoak denborak aurrera egin ahala eskuratuz doazela ziurtatzea. Emaitzak epe
laburrean lortu nahi izateak ez du bakoitzaren potentziala aprobetxatzen uzten.
Espezialitate honetan, ikasprozesuak lasaia, prezipitaziorik gabea, tinkoa eta etengabea izan behar du,
atletaren kirol-bizitzak iraungo badu.
Atletak ikasi beharrekoa hiru ildotatik bideratuko da:
1. Espezialitatearen ekintza teknikoak, mugimenduaren zereginak era ezin hobean lortu: nork bere
eredu teknikoa eraikitzea eta nork bere burua aztertzea eta autozuzentze-prozesuak garatzea,
denboraldiaren eta kirol-bizitzaren une bakoitzean landu ahal diren ahalmenei (teknikoak eta fisikoak)
etekinik handiena ateratzeko.
2. Atletak jakin behar du ariketak (sekuentzia, egitura) zergatik eta zertarako egiten diren; izan ere, horrek
entrenatzeko beharrezkoa den motibazioa sorraraziko dio. Beraz, hobetzeko eta lanean jarraitzeko
ezinbestekoa da motibazioa. Norberaren gauzatzea ebaluatzea eta zuzenketak dira ikasprozesuaren
elementurik baliagarrienak eta batez ere, praktikoenak.
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3. Espezialitatearen gaineko teoria edo kontzeptuak barneratzea. Hemen multzotzen dira norberaren
espezialitatearen gaineko lehia-baldintzak, kirolaren antolaketaren egitura, hiztegia, eremu semantikoa,
kirolaren inguruan dauden beste informazio batzuk, lehiakideen gaineko informazioa, denboraldiaren
antolaketa…
Ikasprozesuaren zein unetan gauden, azaldutako hiru arloek eragin desberdina izango dute. Ikasprozesuaren
hiru uneak hauek dira:
1. Hastapena
2. Espezializazioa
3. Hobetzea edo maila gorena.
Lehen fasea azalduko dugu, gure esparrua delako. Hala ere, espezialitatearen ikasprozesuaren berariazko
ariketa- eta jarduera-sorta praktika-saioetan, eta irakasleak eta bibliografiak lagunduta osatuko da.
Hastapenak
Mutilak 13-17 urte bitartean hasten dira, eta neskak 12 urte inguru dutenean.
Adin horren aurretik, luzera-jauziaren hurbilketa orokor eta aberats bat egingo da, hezte- eta trebatze-irizpide
handiei helduz eta prestaketa-esparru anitza bultzatuz.
Hastapenetan hainbat ariketa egin beharko dute honako helburu hauek lortzeko:
–– Jauziaren aurretik egin behar den lasterketarako teknika zuzena eta berariazkoa lortzea.
–– Lasterretik jauzirako trantsizioa akats eta arazo barik egitea.
–– Ezagutza teoriko eta praktikoa jasotzea: jauzien aukera teknikoak, oldartze-moduak, aireko fasea,
erortzeak…; eta araudiaren nondik norakoak eta entrenamenduen helburuak jakitea.
Aurreko hiru helburuak lortzera bideratutako ikas-elementu eta jarraibide orokorrak:
Jauziaren aurretik egin behar den lasterketarako teknika zuzena eta berariazkoa lortzea
–– Lasterketa naturaletik abiatu, eta lehiaketa-lasterketara jo behar da, goi-mailako jauziak lortzeko oinarriak
antolatzeko.
–– Lasterketa luzeagoak egingo dira etapa honek aurrera egiten duen heinean, orpokaketaarazorik sortu
gabe eta oldar-unea abiadura handiz baina kontrolatuan egiten ikasiz.
–– Lagungarri da hurrengo erreferentzia: atletaren adina = lasterketaren urrats-kopurua.
–– Atletaren ezaugarriekin bat etorri behar du lasterketa-motak. Beraz:
88 Abiadura- eta hesi-lasterkarien lasterketa-teknika lantzeko ariketa egokiak eta berberak egingo
dira.
88 Akzio guztien luzeraren eta maiztasunaren kontrola izango dugu
88 Oinen posizioak eta belaunen garaierak etengabeko kontrola behar dute
88 Ariketa guztietan, gorputz-atalen arteko koordinazioa eta jarraikako akzioak menperatu behar
dira.
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Lasterketatik jauzira akats eta arazo barik egitea
–– Oldarra egiteko lasterketa behar den bezala aldatu, abiadurarik ez galtzeko:
88 Ariketa egokiak egingo dira, eta beti hanka biekin.
88 Irizpidea: oldar-posizioan kokatu, aurretik akzio desberdinak eginez:
–– Lasterketa zuzenean eta bihurgunean, erreferentzia batera heldu arte: oldar-posizioa eta akzioa egin,
beste hankaren gainean jausita.
–– Berdin, baina oldarra garaieran edo sakonean egin.
–– Berdin, baina oldar aurreko abiadura aldatuta.
–– Berdin, baina oldar aurreko bermea aldatuta: bankua, lastaira, uztaia… hanka biekin.
–– Lasterraldiaren luzera aldatu, eta ondoren oldar-posizioa kokatu: hasieran lasterraldia laburra (2-4 urrats)
egingo da, eta gero luzatuz joango da
–– Aurreko ariketaren berdina, baina bi oldar jarraian egin eta jausleku barruan azkar erortzea
(gaztetxo-umeek bi oldar baino gehiagorik ez egin)
–– Aukera hauen guztien konbinaketak, ildo berekoak eta askotarikoak egingo dira.

Luzera-jauziko oldarreko ariketak

Entrenatzaileak emango duen informazioa honako keinu hauek ekiditeko izango da:
–– Lasterketaren azken urratsak asko aldatzea (urrats txikiak ez egin).
–– Oldar-unean abiadura galtzea.
–– Hanka librea gehiegi altxatzea (aldaken gainetik).
–– Oldar-hankaren bulkada ez amaitzeko.
–– Lurrera begiratzea.
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–– Besoak oldar-lerrotik aldendu edo lasterketaren akzioa aldatzea.
–– Jarraikako jauzietan abiadura galtzea.
–– Jarraikako jauzietan grabitate-zentroa gehiegi jaistea (“aldakak garai”).
–– Oldar-oinaren orpoak lurra ukitzea.
–– Oldar-tokia aldatu eta orpokaketa zuzena galaraztea
Arazo teknikoei aurrea hartzeko zenbait neurri:
–– Jauzien ikasprozesuaren aurretik, oinak nola erabili behar diren landu behar da, eta jarduera espezifikoak
garatu.
–– Jauziak (luzera-jauziak, alegia) nola egin eta jauzi anitzak nola egin aldi berean ikasi behar da.
–– Oldarra amaitzen dela ziurtatu behar da.
–– Hasiberriek oldar-oholari beldurra galtzea.
–– Lasterraldian oldar-oholari ez begiratzeko agindua behin eta berriro gogorarazi behar da. Berdin dio zein
unetan edo zein ariketa egiten ari diren hasiberriok: entrenamenduetan edo lehiaketan, bi urratseko edo
hamabi urratseko lasterraldia egin.
–– Hegaldian gora eta aurrera begiratu behar da, erortzea aldiz aurretik ez egiteko.
Ezagutza teoriko eta praktikoa jasotzea
–– Ezagutza teoriko eta praktikoa jasotzea: jauzien aukera teknikoak, oldartze moduak, aireko fasea,
erortzeak…; eta araudiaren nondik norakoak eta entrenamenduen helburuak jakitea.
–– Etapa honetan atletismoaren praktika indartu beharko litzateke, eta umearen gurariak eta ahalmenak
kontuan izanez, atletismoaren aldeko jarduerak bideratu.
–– Atleten eta entrenatzaileen arteko komunikazioa garrantzitsua da, eta landu egin behar da, banakako
teknika-ereduak eratzeko.
–– Ikus-entzunezko baliabideak erabili behar dira ezagutza intelektuala eta teorikoa lantzeko.
–– Ezagutza praktikoari dagokionez, aireko faseko “luzatzearen” teknika edo “giltzurrun-talkarena” (enborra
nagusi) eta 1 ½ izeneko teknika (hanken lana nagusi) irakatsi beharko litzaieke.

Luzera-jauziaren ikasprozesua
Jauzi-mota hau da naturalena eta errazena. Hala ere, atletaren gorengo errendimendua lortu nahi badugu,
teknifikazio-prozesua luzea da.
Atleta teknika gutxikoa izan arren, ahalmenak oso garatuta baditu, marka onak lor ditzake. Zoritxarrez,
lehiaketarako erraztasun hori teknifikazio-prozesuaren kalterako izan daiteke, behin maila onera helduz gero,
bertan behera gera daitezkeelako ikasprozesua edo teknifikazio-prozesua. Teknika-lan fina egiteko unea heltzen
denean, automatizatutako akatsek ez dute maila bikainera heltzen utziko.
Luzera-jauziaren didaktika hiru faktorek baldintzatzen dute:
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1. Luzera-jauziko lasterketaren faseetan egiten diren aldaketak irakatsi eta abiadura handian joan arren lasterketa
egonkorra lantzea. Beraz, lasterraldiaren ezaugarriak landu behar dira.
Lasterketaren faseetan egiten diren ekintza bereziak sistematizatuta lantzea:
–– Martxan jartzea eta inertzia apurtzea: lehenengo 6-8 oinkadetan egiten diren bulkada-ekintzak
sistematizatu egin behar dira.
–– Martxan jarri ondoren, azelerazio-faseko urratsen luzera eta maiztasuna egonkortu egin behar da,
erregularra egin.
–– Oldar eraginkorra ahalbideratuko duen lasterketa-posizioa landu behar da: aldaka aurreratuta eta ondo
kolokatuta, eta gorputz-enborra bertikal izan behar da.
Orpokaketa: edozein jauzilarik luzeran salto egin nahi badu, hasiberria izan arren, lasterketa egituratua eta
neurtua izan behar du. Bi jarraibide lagungarri daude hori lortzeko. Atleta hasiberriak, alde batetik, urteak beste
oinkada egin behar ditu, eta, bestetik, korrikaldia urratsen bidez neurtu. Dena den, atletak luzera-jauzian egin
behar duen korrikaldia neurtzeko, egokiena da oinekin edo neurtzeko zinta batez egitea. Orpokaketa horrek
tarteko erreferentzia-marka bat edo bi izan behar ditu, lasterketaren faseak ondo gauzatzen direla kontrolatzeko
erabiltzen direnak. Horrela, hamabi oinkadako lasterketak sei urratseko bi tarte edo azpifase izango ditu, eta
hemezortzi oinkadako lasterketak, berriz, sei urratseko hiru tarte izango ditu.
Hauek izan daitezke korrikaldia prestatzeko jarduerak:
–– lasterketa progresiboa egitea 20-60 metroan
–– lasterketa progresiboa zabalera nagusituta hasi eta maiztasunez bukatu
–– orpokaketa-jarduerak (talonamendu-jarduerak) egitea oldar-eremu zabaletan
Ezin da lasterketarik neurtu (orpokaketa antolatu) lasterketa egonkorra ez bada. Atletak jauzia baliogabetuko
duen beldurrez egiten badu lasterketan, abiadura eta posizio egokiak galdu egiten dira gehienetan (oholari
begiratzen zaiolako).
2. Lasterketa eta oldarra dinamikotasunez kateatzeko gaitasuna
Oholera hurbiltzeko eta doitzea ahalbidetzeko jarduera ugari eta era askotakoak izan behar dira ikasprozesuan.
Nerabezarora arte lagungarri izaten da oldar-eremua itsuentzat balitz bezala antolatzea, hau da, jauzia oholean
egin beharrean, eremu batean egitea, eta neurketa oldar-oholetik egin beharrean, oldarra egin den tokitik
egitea.
–– Lasterketa eta oldarra dinamikotasunez kateatzeko gaitasuna. 5 urratseko lasterketa eta jauzia egitea
–– 5 urratseko lasterketa + jauzia eta 40 cm-ko alturako lastaira baten gainean erortzea.
–– 5 urratseko lasterketa + jauzia eta erortze-tandema egitea
–– Aurreko guztia egitea, baina aurretik 10 m-ko lasterketa eginda
5 urratseko lasterketa + oldarra + hanka librearen bermea plinto gainean eta lastaira sendoan erortzea. Plinto
bi edo gehiago jar daitezke, eskailera moduan.
Oldar egiten irakastea, keinu aktiboa eta ondo eutsia izan dadin

2 Atletismoaren didaktika 189

Oldarraren keinua lehenengo fasean irakasten denez, posizio zuzena zein den irakatsiko da aurrena. Gero bi,
lau, sei, zortzi oinkada edo urrats gehituko dira oldarraren aurretik. Hortik aurrera, luzera-jauzia bera entrenatzen
hasiko ginateke.
Keinua menperatzea —edo ez— abiaduraren menpe dago. Hasiberri bikainak daude, oldar-keinua abiadura
txikian ikasi eta primeran gauzatzen dutenak, baina gero ez dira gai gauza bera abiadura handian egiteko.
Horren ikasprozesuan datza, batez ere, moldaketa eta egokitzapenak ondo egiten jakitea eta ikasitako keinu
zuzenak bizkor egiten. Horretarako, ezinbestekoa da irakaslearen sormen-lana moldatze-ariketa, joko eta jarduerak
garatzeko, atletek, teknika zuzena eskuratuta, lasterketatik jauzira erraz-erraz egin dezaten.
Plintoa edo lastari sendoa erabiltzen diren ariketetan, oldarra ez aldatu, keinu zakarrak egin daitezke. Aldi
berean honako akats hauek ez dira egin behar:
–– azken urratsa ez luzatzea
–– oinazpi osoa lurrean ez jartzea (orpoa ez jartzea)
–– hanka librea errazago igotzeko aldaka ez jaistea

Luzera-jauzian oldarra egiten irakasteko jarduerak

Oldarra egiten ikasteko zenbait jarduera:
–– Belartzan edo pistan, 3 urrats txiki eman eta oldarra egitea. Besoen ekintza markatu eta blokeatzea.
Erortzea oldar-hankaren gainean egitea.
–– Aurreko ariketa, baina ibilian eginda.
–– Aurreko ariketaren berdina, baina hanka librearen gainean erorita.
–– Aurreko ariketak batuta: 5 urratseko ibilketa + 3 urratseko lasterketa + oldarra.
–– Lasterketa + 3/4 bulkada + oldarra + hanka librez erori + lasterketan jarraitzea.
Atal horren elementurik garrantzitsuena oldarra da, eta jauzi egin ondoren oldarra AMAITU behar da.
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Zer da oldarra ez amaitzea? Oldar-unean abiadura kontrolaezina bada, jauzia ezin da angelu egokian egin.
Arraseko (garaiera txikiko) jauzia izaten da, eta sarritan oldar-hanka ez da guztiz luzatzen bulkada-unean.
Hori gertatuz gero, ariketak abiadura txikiagoz egin behar dira, eta oldarra bete-betean gauzatu.
Hala ere, atleta batzuk ez dute oldarreko bultzada guztiz amaitzen, nahiz eta lasterketa egokia egin. Indar
faltagatik, edo bestelako arazo teknikoengatik, akats larria dute hori eta ahalik arinen zuzendu beharko da.
3. Oreka aireko fasean eta erortzean
Hegaldiaren irakaste-prozesua. Hegaldiaren lehen zatian egiten diren mugimenduak irakastea. Hegaldiaren
bigarren zatia eta hobian nola erori irakastea.
Kontuan izan behar da oldarra egin ondoren (are gehiago osoa eta indartsua izan bada), atletaren gorputzean
eragin handiko hainbat ekintza agertuko direla hegaldian. Aireko faseari hasiera ematen dion oldarrari tinko eutsi
behar zaio eta hegaldiak dituen aukerak ondo aprobetxatu.
Hasieran, lurrean, oinez ikasiko dira hegaldiaren lehenengo unean egingo diren mugimenduak. Adibidez,
oldarra markatu ondoren, teknika naturalaren mugimendu-katea gauzatzea.
Bigarren fasean, beste baliabide batzuk baliatuta, keinuak egingo dira. Baliabideok hegaldiaren ezaugarriak
luzatzeko erabiltzen dira, haren iraupena eta altuera handituz. Adibidez, 10-20 cm-ko kutxa baten gainean egitea
oldarra. Baliabideak (kutxak) zenbait ezaugarri izan behar ditu: segurtasuna bermatzen duen zabalera, estalkia
(tartana) eta, gainera, iltzedun zapatilak erabiltzeko modukoa izan behar du. Kutxok lurrari iltzatuta egongo dira
edo oldar-unean ez mugitzeko moduan.
Malda gainean oldarra eginez, hegaldia luzatu egiten da, eta aireko ekintzak egiteko denbora handiago izatean,
hobeto ikasten dira.
Hastapenetako teknika ikasteko, honela egiten da: oldar egin ondoren, hanka librea aldakaren azpiraino
jaisten da, alde bereko besoa gora luzatzen den bitartean. Atleta horrela dagoenean, oldar-hankak, dagoeneko
tolestuta, aurrera egiten du.

Luzera-jauziko hegaldia eta nola erori irakasteko ariketak

Oldar-posiziotik abiatuta nola erori behar den irakats daiteke. Horretarako, lagungarri izango dugu metro
bateko plinto bat erabiltzea. Ariketaren abiatze-posizioa oldarra amaitu den unekoa da, eta jauzilaria zutik jarriko
da plinto gainean, ezkerreko hanka oldar ondoko posizioan dago, hau da, hanka altxatuta eta belauna tolestuta.
Eskuineko hanka guztiz luzatuta eta eskuineko besoa buruaren gainetik luzatuta (autobusaren kakoari helduta
balego bezala). Egin beharrekoa: plintoaren ertzetik eskuineko hankarekin aurrera egin bultza eta jauzilariak
ohikoa duen erortze-mota egin.
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Hasiberriei esan behar zaie ez erortzeko hareatzan jesartzeko asmoarekin, eta haiek arazoak konpontzeko
metodoaren bidez hareatzan ez jesartzeko modua aurkitzen dute. Beste argibiderik eman ez arren, aurretik azaldu
ditugun teknikekin bat etortzen da, gehienetan, haurrek hareatzan erortzeko aurkitzen duten modua.
Erortzen irakasteko, honako keinu hauetan jarri behar da arreta, eta horiek indartu behar dira:
–– Aurreko ekintzak (oldarra, hegaldiaren lehenengo zatiaren mugimenduak) egin ondoren, azken unean,
oinak aurrera luzatu behar dira, belaunak blokeatu gabe.
–– Oinen arteko zabalera zaindu behar da, eta aldakek aurrera egin ahal izateko gakoak landu behar dira.
–– Jauzi-arrastoaren ondoren berreskuratu behar da oreka, atzetik arrastorik ez uzteko.
–– Hori guztia kontuan hartuz gero, fase honetan atleta ez da erortzeaz askoz gehiago arduratu behar.
Hauek dira akats larrienak eta oinarrizkoenak:
–– Lasterketaren teknika entrenatzeko lanaz ahaztea
–– Lasterketa egonkorra egin aurretik, orpokaketa automatizatzea.
–– Lasterketa luzeegia egitea.
–– Oldar-uneko abiadura ez kontrolatzea (jauziak ez du altuerarik izaten).
–– Oldarrean jadanik erortzea prestatzea.
–– Aireko fasean mugimendu kaltegarriak egitea.
–– Estilo naturala ikasi aurretik 2 ½ eta 3 ½ estiloak irakastea (tranpolin gabe).
–– Hankak baxu edo oso zuzen izanda lurreratzea.

3.9 JAUZI HIRUKOITZAREN DIDAKTIKA
Jauzi hirukoitza ikasteko jarduerak harea gogorrean edo belartza ugari eta goxoan egitea komeni da.
Jauzi hirukoitza entrenatzen hasteko, kontuan izan beharko da beti zoruaren egoera eta biguntasuna. Beraz,
zorua zaindua izan beharko luke.
Entrenamenduetarako egokienak dira belartza, errautsa, lurra, gimnastikako lastaira gogorrak eta tatamiak.
Ahal den neurrian zoru artifiziala ekidin behar da, gainzama handia eragiten duelako, eta ez da inoiz ere egin
behar porlanezko zoru gainean, asfalto gainean, zoru irregularretan edo hartxintxarrak dituzten zoruetan.
Jauzi hirukoitzaren ikasprozesua luzera-jauziaren berbera da, eta horrez gain jauziak kateatzeko jarduerak egin
beharko dira.
Prozesuaren hasieran, jauziaren gauzatze globala irakatsiko da, baina kontuan izanda jauziaren luzera osoak
laburra izan behar duela.
Aurrena, ikasleak jauzi osoaren segida ikasi behar du, erraz irten behar zaio jauzien ordena: ezkerra, ezkerra,
eskuina, biak edo eskuina, eskuina, ezkerra, biak.
Horrez gain, gazteak ikasi behar du keinua abiadura motelean egiten, eta areagotzen oinaren eta hankaren
ekintza biziak eta une-batekoak lurra ukitzean.

192 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Moteltasuna oso lagungarri izango da keinua gauzatzean, hegaldietan izan behar den koordinazioa eta oreka
egiteko, eta oro har espezialitatearen ikaste globala egiteko.
Jarraian azalduko diren ariketak deskribatzeko jauzi hirukoitzaren gaineko laburdurak erabiliko dira:
hirukoitzaren lehena, lehen jauzia edo lehena esaten denean, jauzi hirukoitzaren lehen jauziari egiten diogu
aipamena, hau da, hanka batekin oldar egin eta berberaren gainean erortzea. Hirukoitzaren bigarrena, bigarren
jauzia edo bigarrena esaten denean, jauzi hirukoitzaren bigarren jauziaren gainean ari gara, hau da, hanka batekin
bultza egin eta bestearen gainean erortzea.
Eredu globala erabili ondoren, ikasprozesuak honako ibilbide hau izan dezake:
1. Jauzi anitzeko segidak egin, zuzentasun teknikoa ondo zainduta: gelditik hasita, hirukoitzaren 2. jauziak egin;
pentajauziak; 10 bigarren jauzien lehiaketa; hirukoitzaren 2. jauziak aldapan gora; lehen jauzi luzeak egin;
uztaiak erabilita (distantziak aldatuta), jauzien askotako konbinazioak; hesiak erabilita eta distantziak era
askotan aldatuta, jauzien askotako konbinazioak…
Apurka-apurka, teknika ondo egiten den heinean, gauzatze-abiadura handituz joan daiteke.
Gainera, bankuak eta gomak erabiliko dira jauziak errazteko.
Gero, jauzi hirukoitzaren bigarren jauzia egingo da, aurreko jarduera multzoaren egitura berbera izanda: maila
handiagoan dauden banku edo goma gainean bulkada egin ondoren, bizpahiru lehenengo jauzi egin.
Ariketak antolatzeko irizpidea da mugimenduen aberastasuna lortzea, jauzien eta haien gauzatzearen gaineko
kontrol handia izatea, bermean eta bulkadan oinaren ekintza jarraitua eta bizia zaintzea, eta jauzi hirukoitzak
duen erritmora eta egiturara pixkanaka-pixkanaka bideratzea.
Hainbat jarduera erabiliko dira nahi den elementua edo ekintza zehatza indartzeko, eta ariketa hasi aurretik
atletak jakin beharko du zer den indartu behar duena.
2. Jauzi hirukoitzaren lehen jauzia egiten ikasi, askotako baliabideak erabilita.

Jauzi hirukoitzaren lehena ikasteko mailak erabili

Korrikaldi txikia egin ondoren (4-6 urrats) maila txikian (3-5 cm) oldar egin eta lehengo jauzia egin, 10 cm-ko
kutxa baten gainera erori eta oldar egin eta azkenik hareatzan erori.
Lehenengo jauzian gomazko edo bestelako maila baten gainean erortzeak honako ekintza teknikoak egitera
behartzen du:
Oldar-hankaren ekintza jarraitua eta bizia aldez aurretik prestatzea eta traumatismoak saihestea (oldar-zorua
biguna delako).
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Oinaren kontaktua bideratua izatea eta aireko fasea orekatua izatea.
Mailara heldu orduko hankak luzatzea eta kontaktua goitik behera eta aurretik atzera egitea. Era horretan
belauna ez da ia tolesten eta aldakak bermea aurreratzen du oldarreko bultzada ondo amaitzeko.
3. Jauzi hirukoitzaren bigarren jauzia egiten ikasi, askotako baliabideak erabilita.

Jauzi hirukoitzaren bigarrena ikasteko mailak erabili

Erabiliko diren elementuen maila honela antola daiteke:
Oldarra pistan egin, erortzea eta bigarren oldarra hiruzpalau cm-ko goma baten gainean eta jauzi horren
erortzea 10 cm-ko kutxa baten gainean. Azken oldarrari ondo eutsi behar zaio, baina zurruntasunik gabe.
Ikasprozesua errazteko, arreta teknikoa eta indarra bigarren jauzian aplikatuko dira, lehenengo jauzia laburra
egin ondoren. Lehenengoa eroso eta erraz egin; bigarrena, bizi-bizia.

Jauzi hirukoitzaren bigarrena elementuak erabiliz

4. Jauzi osoa egiten ikasi, laguntzarik gabe eta lasterraldi labur baten ondoren.
Behin aurretik azaldu diren prozesuak menperatuta, jauziaren ikas progresioarekin jarraituko da,
laguntza-baliabiderik gabe. Aurretik 4-6 urrats egingo dira, jauzia inertzia egokiz hasteko, eta egin diren ariketa
berberak errepikatuko dira. Gero, era askotako jauzi-konbinaketak egin daitezke, esandako korrikaldiaren
ondoren: bi lehenengo jauzi jarraian eta bigarren bat, bi bigarren eta azken jauzia…
Ez da komeni gazteak izanda atletok lasterketa osoa eginda lehiatzea. Lasterketa osoa eginda lehiatzean oinek
eta belaunek talka bortitzak hartzen dituzte, eta egin barik eta garatzen ari diren gazteen gorputzak ez daude
horrelako zamari eusteko prestatuta. Talka horiek oso kaltegarriak dira, batez ere asko errepikatzen badira, eta
atzera bueltarik ez dituzten ondorioak eragin ditzakete.
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Azken esanbeharrak:
–– Ariketetan saihestu behar da orpoarekin lurraren kontra talka egitea.
–– Jauzi egiten duen hankak ibilbide biribila izan behar du; hanka ez erabili zurrun.
–– Oin beraren gainean behin eta berriro jauzi egin ahal izateko, aurretik hareatzan edo belartza goxoan
landu behar dira.
–– Hasieran, ariketak eta jarduerak luzera laburrekoak izan behar dute, geroago indar handiz egin ahal
izateko.
–– Besoen lana eta mugimenduak ez dira ahaztu behar. Sistema poloniarra egokiagoa da hasiberrientzat.

3.10 PERTIKA-JAUZIAREN DIDAKTIKA
Pertika-jauzia irakasteko zailtasunak izaten dira, are gehiago taldea handia bada: material berezia eta ugaria (bost
edo sei pertika hogei laguneko taldearentzat) behar delako. Jauslekuak ere berezia izan behar du, baina hasieran,
luzera-jauziko erortze-lekua, zabaleran, erabil daiteke. Gainera, oso espezialitate konplexua da, eta, ondorioz,
haren oinarriak gazterik ikasi behar dira nahitaez.
Oinarrizko edo lehen mailako jardueren multzoan baziren pertikara bideratutako zenbait elementu ikasgai.
Hala ere, espezialitatearen ezaugarri berezia da espezializazio goiztiarra egin daitekeela: zortzi edo bederatzi
urterekin (ez nahastu entrenamendu gogorrarekin).
Pertika-jauzirako trebakuntza osoa eta zabala da —berariazko lan goiztiarra egin arren—, bat datorrelako
haurrekin egin beharreko jarduera anitzari dagokion hastapen-printzipioarekin.
Beraz, ezin da pertikarekin jauzirik egin gorputzak ez badauka mugimendu orekatu, indartsu eta trebatua
egiteko gaitasunik.
Pertikako emaitza ona zenbait faktoreren menpe dago, eta haren didaktika aurrera eramateko lau faktore
multzo garatuko dira:
–– Luzera-jauzian bete beharreko berberak.
–– Lasterketaren kontrola, pertika eramanda eta bizkor joanda.
–– Pertikaren sarrera, oldarra eta listoia gainditzea.
–– Jauzira transferituko diren jarduera akrobatikoak.
Aurretik esango dugu ondorengo ariketak atleta eskumentzat azaltzen direla; hau da, pertikari heltzean goiko
helduera eskuineko eskua dela eta oldarra ezkerreko hankarekin egiten dela.
Lau multzook azalduko ditugu, banan-banan, baina ezer egin baino lehen lehenengo prozesua burutu behar
da, hau da, atleta pertika bati helduta airetik doan sentsaziora ohitu.
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Atleta pertikari helduta airean doa

Horretarako, ondorengo ariketa egingo da:
Atleta pertika bati helduta dago, maila baten gainean (plinto, kutxa…) eta jauslekutik gertu. Eskuineko eskutik
eskegita dago batez ere, eta ezkerreko eskuak sorbaldaren mailan helduko dio pertikari. Pertika jauslekuan jarri
eta haren bermea erabiliz, aurrera kulunka eta hegan egin dezala eskatuko zaio atletari.
Hasteko beste modu bat honako hau izan daiteke: pertika eta guzti korrika egin, motel, pertikaren muturra
lurraren kontra bermatu, eta ondo oratuta, atleta eskegi, oinak lurretik altxatu eta hegan egin. Metro batzuk
aurrerago lurreratu oinak. Keinua ondo menperatuta dagoenean, behin eta berriro errepikatu guztia. Ea nork
egiten duen jauzi luzeena ere egin daiteke jolas.
Horrelako ariketak, aldaerak eta antzerakoak egingo dira hegaldia menperatzeko, beti ere eskura dagoen
materialaren arabera. Izan ere, bestelako jauzietan egiten den moduan, pertika-jauzian ere, eta are gehiago
horrelako tresna bat erabilita, era globalean egiten dugu espezialitatearen hastapena.
Jauzira transferituko diren jarduera akrobatikoak
Lan-multzo honen bidez lortuko da jauzilariak beharrezkoa duen gimnastikako hasierako oinarri espezifikoa.
Barrako, uztaietako, lurreko eta minitramp-eko trebeziak menperatu behar ditu, gorputza airean, besoetatik
zintzilikatuta eta alderantzizko bermeetan erraz eta eroso mugitzeko moduan.
Entrenatzaileak jakin beharko du gimnastikako ikasprozesuak antolatzen, jauzilariari oinarrizko
zalutasun-ariketak erakusteko.
Sokan gora egin, barra finkoko era guztietako ariketak, besoak tolestu gabe sokatik dingilizka egon, aurrekoaren
berdina baina oinak buruaren gainetik igota, rondada egin, kinta egin, minitramp-a erabilita jauzi nagusia aurrera
eta atzera, flik-flaka, rodada eta flik-flaka, era askotako ariketak gimnasioko uztai, paraleloak, eskailerak…
erabilita.
Akrobaziok ikasten diren aldi berean pertikarekin ariketak hasiko dira.
Lasterketaren kontrola, pertika eramanda eta bizkor joanda, da bigarren helburua, hau da pertikari heltzen
ikastea eta pertika eta guzti lasterka egitea.
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Pertikari heltzeko saialdiak egin

Atletak egoki oratu behar dio pertikari, teknikan deskribatu den moduan, eskuen artean 50-60 cm-ko tartea
utzita.
Hasteko, atletak orekatu behar du pertika eskuartean izateagatik grabitate-zentroan izan den aldaketa.
Horretarako, pertika eta guzti joanda, oinez beteko ditu 15-20 m-ko tarteak, pertikak eta atletak eratzen duten
sistemaren desorekak, berrorekak eta oreka egonkorrak eginez.
Jarraian, pertikarekin askotako lasterketak egingo dira, aldagaien (abiadura, urratsen luzera eta maiztasuna,
pertikaren kokapena, lasterraldiaren luzera eta erritmoa…) eragina aldatuta.
Gorputzar egoki kokatzen saiatuko da atleta, teknika deskribatzean esan diren honako ekintza garrantzitsu
hauek zainduz:
–– Aldaka tinko eta ondo kokatuta izan.
–– Belaunak garai eraman.
–– Urratsen maiztasuna nagusitu eta bermeak aldakaren proiekzio bertikalean egin.
–– Pertikak eskuetan izan ditzakeen dardarak indargabetu.
Atleta gai izan behar da 4 eta 5 m-ko tarteak horren egoera berezian eta zailean korritzeko. Pertika mugitu
arren, eta dardara eginda ere, pertika-jauzilariak ahalik eta bizkorren egin behar du lasterketan. Horretarako,
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haren dardararen eragina besoekin indargabetzen ikasi behar du, gorputz osoaren ekintzak ez kaltetzeko eta
ondorioz lasterketa-teknika zuzena egiteko.
Helburu hori izanda, honako ariketa hauek edo antzerakoak egiten saiatuko da jauzilaria:
–– Pertikarik gabe eta eskuak aurrean luzatuta, lasterketa progresiboa egin.
–– Aurreko ariketaren berdina, baina eskuak atzean izanik.
–– Pertika eskuetan izanda, zoruko maila ezberdinen gainetik lasterketa progresiboa egin.
–– Bost eta zazpi metroz banatuta dauden oztopo txikien gainetik lasterketa progresiboa egin, pertika eta
guzti.
–– Pertikaren urruneko muturra oso altxatuta izanik, lasterketa progresiboa egin. Punta jaisten joan
pixkanaka-pixkanaka.
–– Pertika eta guzti lasterketa-teknikako oinarrizko ariketak egin.
Pertikaren sarrera, oldarra eta listoia gainditzen ikasteko ikasprozesuaren hirugarren helburua bete behar
da, alegia, pertika oldar-kutxan sartzen ikastea eta, gainera, oldarra egiteko bidezko moduan.
Ondorengo ariketa-sorta edo antzerakoa egin daiteke, beti ere entrenatzailearen ezagutza teknikoak eta sen
ona irizpideen antolatzaile izanda, eta jakinda prestaketa hori espezialitatearen teknikaren gakoetako bat dela.
Pertika oldar-kutxan sartu eta bidezko oldarra egiteko teknika hiru urratsetan ikasten da.
Bidezko keinua sei oinkadatan egiteko, lehenengo oinez egin behar da behin eta berriro. Horretarako pertika
oldar-kutxan sartu eta hiru berme eginda ekintza hori markatu egiten da. Elementua ikasteko zailtasuna
gauzatze-abiaduraren araberakoa da. Beraz, tresna erabilita, gero eta abiadura handiagoan egiteko gai izan behar
da jauzilaria.
–– Lehenengo, oldarra erraz egin eta barneratu behar da. Horma bat erabilita egin daitezke ariketak: pertika
horma baten barrenean sartu eta oldar egin, hormatik gora joanez; aurreko ariketaren berdina baina
eskuineko oina horman bermatu eta atzera egin (oldar-posizioan jausi); aurrekoaren hasiera bera eginda,
oldar-oina horman bermatu eta ondoren eskuineko oina ere horman bermatuta pertikaren gainetik
beste aldera pasatu eta lurrera iritsi, oldar-posizioa eginda.
–– Ondoren, sartzea eta oldarra lotu behar dira: geldirik egonda, pertika lasterketa-posiziotik sartze-posiziora
pasatu; pertika sorbalda gainean bermatuta eta oinez joanda, aurreko mugimendua egin, ekintza bizia
aurrera eta gora; baloi medizinala gorputz-enborrean eramanda, lasterketa egin, baloia gora eraman eta
oldar egin; pertika sorbalda gainean bermatuta, pertika aurrera eta gora eraman eta lasterketan jarraitu,
pertika goian eta haren muturra zorutik arrastaka; pertika sorbalda gainean bermatuta oinez joan, pertika
gora eta aurrera eraman eta oldarra markatu (pertika kutxan iltzatu gabe); gauza berdina lasterketan
egin.
–– Pistako zenbait puntu erreferentzia izanda, orpokaketa egin.
–– Pertika gorputzaren aurrean izanda, sei bermeko lasterketa egin. Pertikari honela heldu: eskuineko eskua
aurreratuta, eskuineko sorbaldaren mailan, eta ezkerreko eskua luzatuta. Eskuineko oinaren bermera
helduta, eskuineko besoa gora luzatu eta oldar egin.
–– Bost edo sei oinkada egin ondoren, azken hiru bermeetan pertika eraman lasterketa-posiziotik
oldar-posiziora.
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Oldar egiteko pertika aurreratu

–– Lasterketa eta pertika aurrera eta gora eraman 4, 6, 8, eta 10 oinkada eginda.
–– Lasterketa eta pertika aurrera eta gora eraman eta oldar egin 4, 6, 8, eta 10 urrats eginda.
–– Oldarra eta airean pendulua: lastaira sendoaren gainetik, pertika lurrean iltzatu, pertikari bidezko moduan
helduta oldar suabea egin eta pertikatik eskegi. Lurrera heltzean oinez segitu. Ariketa bera, baina plinto
gainetik hasita.
–– Pertika aurrera eta gora eraman, iltzatu, oldar egin eta lastaira gainera igo.
–– Lasterketa egin, pertika hareatzan iltzatu (luzerako jauslekuan) eta luzerako jauzia egin. Aurrekoaren
berdina, baina lastaira sendoaren gainean erorita. Aurrekoaren berdina, baina atletak bira egiten du
erortzean, oldar-puntura begiratzeko.
Atletak konfiantza hartu eta seguruago sentitu ahala, pertikari altuago helduko dio.
Oinarrizko ariketa horietan funtsezko zenbait elementu tekniko ondo egiten direla zaindu behar da:
–– Goiko helduera eskuina da, eta oldarra ezkerra.
–– Pertikaren eskuineko aldetik egin behar dira ariketak.
–– Pertika lasterketaren lerroan aurrera eta gora eraman behar da (inondik ere ez alboratuta).
–– Eskuineko besoa goian luzatuta dago. Ez da tolesten, ezta jaisten ere.
–– Pertika aurrera doa beti, ez du gelditu behar.
–– Goiko eskuaren heldueraren proiekzio bertikalean egin behar da oldar-bermea.
Prozesuaren laugarren helburua izango da jauziak listoirik gabe egitea.
Sei eta hamabi oinkada bitartean ibili ondoren jauzia egin, honako gako tekniko hauek kontuan izanda:
–– lasterketa-posizioa
–– pertika gora eta aurrera eramatea
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–– aurreko keinuaren ondorioz oldarra egitea.
–– gorputzaren pendulu- eta batze-ekintzak
–– gorputzaren luzatze-ekintza
Ondoko ariketa hauek listoirik gabe egiten dira eta, lasterraldiaren ondoren, pertika bati oratuta gorputza
airean maneiatzen ikasteko erabiltzen dira.
Komeni da aurretik era horretako sentsazioak izatea, zintzilik dagoen soka bati helduta penduluak eginda.
–– Plinto batetik hasita, zintzilik dagoen soka bati heldu eta listoia pasatu.
–– Ariketa berdina, baina jiratu ondoren listoia edo soka pasatu.
–– Aurreko ariketaren berdina, baina aldakak sorbalden gainetik igo ondoren gorputza jiratu eta goma edo
listoia pasatu.
–– Listoiaren gainetik jauzia egin pertika zurruna erabilita eta hareazko jauslekura erorita.
–– Oldar-kutxan sartu eta pendulua egiten ikastea helburu duten ariketak.
–– Sarrerak: oldar-kutxan bi urratseko sarrera egin eta lastairan erori.
–– Laster laburra egin, sarrera eta oldar-kutxan erori.
–– Pertika aurreratu, igo eta oldar egin ezkerreko eskuari helduz. Lastairan erori.
–– Ariketak errepikatu aldakak zertxobait altxatuta eta pertika hanka artean tolestuta.
Gorputzaren batze- eta luzatze-keinuak:
–– Jauzi egin, pertika tolestu gabe eta aldakak gero eta gehiago altxatuta.
–– Jauzi egin eta, aldakak ondo altxatuta, goma pasatu.
–– Jauzi egin eta, pertika tolestuta, aldakak gero eta gehiago altxatu.
–– Aurreko ariketaren berdina, baina erortzea ahalik eta urrunen egiten saiatu.
–– Aurreko ariketa-sorta bera, alderantzizko bermeko posizioan eginda.

Pertika-jauziko pendulua egiten
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Pertikan pendulutik batu eta luzatze ariketa

Bosgarren prozesuaren helburua da jauzi osoa egitea, listoi edo goma baten gainetik.
–– Jauziak osoak eta listoiaren gainetik egingo dira. Goma bat listoi gisa jar daiteke, hasiberriei jauzia
errazteko. Gogoratu listoi gainean ondo jarri eta lasterketari begira geratzeko bira erdi baino ez dela egin
behar.
Praktikotasunari begira, instalazio bereziak behar dira pertika-jauzia talde handiei irakatsi nahi bada. Bestela,
ikasprozesuaren lehenengo urratsak baino ezin izango dira eman. Zenbait jausleku, lastaira eta oldar-kutxa eta
guzti behar dira, mailaren arabera taldeak egiteko, jauslekuetan antolatzeko eta ikasprozesu osoa garatzeko.

3.11 JAURTIKETEN METODOLOGIA
Jaurtiketek espezialitate-multzo berezia osatzen dute. Nahiz eta gizakiaren funtsezko ahalmena izan, gaur egun
ezinezkoa da jaurtiketa naturala eginda atleta batek emaitza onak lortzea. Egungo jaurtiketak nolakoak diren
ikusita, jaurtiketetan ezinbestekoa da nola hasi eta hobetze-prozesuak ondo planifikatuta izatea.
Jaurtitzaile baten ahalmen potentzialak eman dezakeen emaitza bertan behera geratuko da, ikasprozesu
eskasa eginez gero.
Jaurtiketen ezaugarria da errepikapen asko egin ahal izatea saio batean . Beraz, oso ezaugarri positiboa da,
errepikapenok teknikoki zainduta eta teknikari jantzien begi zorrotzen zaintzapean egitea. Hala ez bada, kontrako
emaitzak lortuko dira.
Entrenatzailearentzat garrantzitsua da jakitea zein diren funtsezko elementu teknikoak eta ohiko akats larriak;
“zer ez den egin behar“ jakitea, batez ere. Teknika eskasa izanda, indarra landu arren hobekuntza txikiak izaten
dira. Jaurtiketetan indarrak ez du ezertarako balio teknikarik ez badago.
Mugimenduen aberastasuna doiketa bezain garrantzitsua da. Adibidez, jaurtiketetan ez aritzea baino
kaltegarriagoa da jolasean gaizki jaurtitzea eta akatsak automatizatzea.
Hastapeneko oinarrizko jarduera-blokean egiten diren jokoetan eta ariketetan zainduko da, jada, akatsok ez
automatizatzea.
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3.12 JAURTITZAILEAREN FORMAZIOA
Hasiberrien trebakuntza
Esan beharreko pedagogikoak:
1. Umeen ahalmenetara egokitutako pisuak eta bolumenak erabiliko dira (nahikoa arinak, ondo maneiatzeko
modukoak, handi samarrak “bultza” egiten dutela nabarmentzeko).
2. Ariketak eta jaurtiketen intentsitatea aldatuz joan behar da..
3. Autozuzentze-jarrera bultzatuko dugu (jaurtiketa bakoitza egin ondoren).
4. Azken helburua keinu orokorra eta erraza (ikasketaren bigarren etapan) egitea denez gero, kontuz ibili ariketa
isolatuak, analitikoak egitearekin. Ez denbora askorik eman ikasketaren lehenengo etapan, haiz zuzen ere
“hankak geldirik” egin behar diren ariketa horietan.
Jaurtitzailearen formazioan hiru etapa bereizten dira: hasiera, espezializazioa eta hobetzea. Hemen hasiera
azalduko dugu, horixe delako gure eremua.

Hasiera
Hasiera federatuen 13-14 eta 15-16 adin tarteetan kokatzen da, nahiz eta zenbait tokitan 11 urte ingururekin
abiatu hasiera etapa, teknika ikasteko oso adin egokia baita.
Hastapenetako jardun horiek atletismo-eskola edo atletismoko klub batean egitea da egokiena. Ondoren
13-14 urte tartekoentzat esan beharrekoak jarriko ditugu.
–– Oro har, jaurtiketen oinarri fisikoak eta teknikoak ezarriko dira.
–– Landu edo garatu nahi den jaurtiketa-motaren keinu globala eta erritmo egokia izango dira lan-multzoen
irizpide antolatzailea.
Arestian esan bezala, aurretik, 9-10 eta 11-12 urte tarteetan, eskolan, jarduera anitzeko oinarrizko blokea
garatu behar da, “entrenamendu” eta “lehiaketa sistematikoetatik” at.
Beraz, espezializazio goiztiarra alde batera utzi eta jaurtiketa-multzoaren jarduerak eta lehiaketak joko eta
jarduera hezitzaile gisa hartuko ditugu haurra trebatzeko.
Horrek suposatzen du:
–– Pisu ezberdineko tresnak erabiltzea: makilatxoak, diskoak, pilotak, bolak, uztai txikiak, mazoak, pisudun
baloiak, frisbeeak…
–– Hainbat ibilbide egitea: zuzenak, biribilak, birak…
–– Jaurtiketaren hasiera-posizioa aldatzea: geldirik (zutik, belaun-biko, jesarrita, lau hanka…) edo mugituz
(berme bakarra, berme bikoitza, berme gehiago…)
–– Jaurtiketaren helburua aldatzea: distantzia, garaiera, doiketa…
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Hori guztia era erakargarrian jorratuko da, jolas eta jarduera dibertigarrien bidez. Teknika irakasteaz gain,
gaitasun fisikoen eta koordinazioren garapen-lana egingo da: indarra modu egokian landu, abiadura, trebezia…
umeen adinak eta garapen biologikoak markatzen duen moduan.
Ondorioz, hiru izango dira hastapenetako lan-multzoak:
–– Arauzko pisu-jaurtiketaren oinarrizko printzipioak: asimilazio-ariketak (analitikoak eta globalak:
jaurtiketaren zati bat, jaurtiketa osoa) eta aplikazio-ariketak (nahi den jaurtiketari transferentzia egin ahal
izateko modukoak eta egokitzapen fisikoa landuz joateko).
–– Atletismoan dauden jaurtiketa guztietan jardutea, luze-zabal. Araudikoak direnak eta aipatutako beste
batzuk.
–– Gaitasun fisikoak (eta koordinazio ahalmenak) prestatzea.
Oinarrizko teknika ikastea
Helburua da teknika egokiaren ildoan jartzea haurra. Horretarako, hasieratik eta oinarrizko jardueren blokearen
bidez, teknikako akats larriak eta ohikoak ekidin behar dira. Gero, ikasprozesuaren bigarren etapan, gainerako
elementuei egingo zaie arreta berezia.
–– Jaurtiketaren bulkada “zuzen” egin: amaiera prestatzeko ariketa guztietan eskuineko metatartsoak aldaka
aurrera bultzatzea indartuko da. Ohiko akatsa izaten da, metatartsoa lurrean jarri beharrean, oinazpi
osoa jartzea eta horrek ez du utziko aldaka aurrera eramaten amaiera prestatzeko. Beraz, pisu-jaurtiketa,
xabalina-jaurtiketa eta disko-jaurtiketan egiten den akats larria da.
–– Jaurtiketa-mugimenduak egin bitartean, bulkada-indarrak era egokian eraldatzea eta erabiltzea, eta
tresnari hanketan hasi den indarrarekin bultza egitea. Hauek dira jaurtiketaren tekniken gakoak:
88 tresna ondo helduta izatea
88 jaurtitzailearen hasieran kokapen ona (bermeak eta oreka) izatea
88 gorputz guztia ondo proiektatuta egindako jaurtiketa ideala (hanken, enborraren eta besoaren
lan koordinatua) bilatzea
88 bermeen tinkotasuna lurraren kontra izatea jaurtiketa bitartean
88 amaierako beso-jaurtitzaileak aurrera eta gora egitea
88 tresnari jaurtiketa-planoan eustea
Ildo pedagogikoak
Jaurtiketaren “desplazamendua edo leku-aldatzearen” ekiditea, akats larria baita.
Beraz, bulkada ondo kateatuta joan behar dela kontzientziatzeko, jaurtiketa-motak txandakatu egingo dira.
Alde batetik, atletak berme biko unean eten denbora izan ez dezan eta, beste alde batetik, ezkerreko oinaren
bermea egin ondoren berehala bultzakada eragin dezan.
Lehentasuna bulkada eraginkorrari emango zaio. Abiatze-unea bizkortasun “egoki eta ezin hobez” egingo da,
baina ez “maximoz”, koordinazioaren kalterako izan litekeelako.
Ikasprozesuaren arabera, noizbait ere nahastu beharko dira aurreko etapako geldirik egonda egindako
jaurtiketak.
Pisu egokituak erabiltzea bultzatuko da (hasieran bezala).
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Azken oharrak
Ikasprozesuek eredu teknikoari heltzen diote, oso modu orokorrean. Entrenatzaileak zentzun oneko moldaketak
eta indartze-jarduerak egingo ditu, haurraren edo hasiberriaren adinaren eta heldutasunaren araberakoak,
betiere.
Ezin da pentsatu, azaldutako ariketen edo antzeko beste batzuen bidez, jaurtitzaile handien teknika lortuko
dugunik, ezta hurrik eman ere: gai izango gara oinarrizko teknikaren elementu xumeak behar bezala gauzatzeko,
eta horiek bakarrik, akats larriak alde batera utzita. Eta ez da gutxi, ez horixe.
Beste modu batean esanda, teknika erraztua lortzea da helburua.
Hortaz, keinuaren intentsitatea eta zabalera (eta ondorioz eraginkortasuna) zer edo zer mugatuta egongo dira.
Hala ere, asimilazio-ariketa horiek jaurtiketaren gakoa lantzen dute, eta etorkizunean aurrerapena zuzena eta
egokia izatea ahalbidetuko dute.
Beraz, keinu orokorra eta erritmo egokia lortzea da helburua, trebakuntzaren hurrengo etapa egoera eta
maila egokian abiatzeko.
Etapa horretan egiten diren ariketa teknikoak xumeak baina eraginkorrak dira, eta, adibidez, goi-mailako
jaurtitzaileek baliatzen dituzte indar berezia lantzeko (pisu handiko trasteak erabiliz).
Ahalmen fisikoen garapena hasierako etapan
Indar-lana:
–– Adin hauetan (13-14 urte) indar esplosiboa eta indar orokorra lantzea izango da garrantzizkoena.
–– Haur txikiagoekin kontu handiz jardun behar dugu erresistentziaren kontrako ariketak erabiltzean
(gainzamen arriskua, batez ere bizkar-hezurraren gainean). Nahiago izango ditugu gorputzaren pisuarekin
egindako ariketak.
–– Gimnasioko materiala (horma-barrak, igotzeko sokak, pisudun baloiak, esku-pisuak…) eta giroa oso
egokiak dira era honetako lana garatzeko, gihar-multzo handiak lantzeko batez ere, indar orokorra
garatzeko asmotan.
–– Bikotekako lana: tira egin, bultza, borrokak (uzkurdura isometrikoa egingo den modu bakarra), gauzak
arrastaka eraman…
–– Sabelaldeko lana: abdominalak eta lunbarrak 2:1 proportzioan.
–– Indar bizia garatzeko, jaurtiketa anitzak dira egokienak, entrenatzailearen irudimenak sortutako era
askotako jarduerak eta, material ugari erabilita, sormen lana.
–– Hala ere, umeekin garapen fisikoa eta koordinazioa
“zirkuitu-entrenamendua” edo elementu kateatuak dira.

lantzeko

sistema

egokienetakoa

–– Ahalmen fisiko handiagoa duten gazteek exekuzio errazeko halterofilia-ariketekin has daitezke, teknika
ikasteko eta zaintzeko: ia zamarik gabe, barra bakarrik erabili. Beste ariketa batzuk, askotariko
material-motak erabiliz: pneumatikoak, hareazko zorroak, plastikozko poteak…
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Abiadura-lana: leku aldaketen bidez.
Txikientzat (13-14 urte), koordinazio neuromuskularra hobetzen duten lanak:
–– Karrera-teknika ariketak: skipinga eta tandema.
–– Takoetatik irteerak egitea (5-10 urrats).
–– Azelerazio-lasterketak egitea(30-40 m).
–– Lasterketa azeleratuak eta maximoa abiadaz irtenda ( 15-20 m-ko azelerazioa, eta gero 25-30 m egitea
abiadura gorenean).
–– Azelerazio-dezelerazio laburrak egitea: 60 m (20a+20d+20a) edo 100 m (20a+20d+20a+20d+20a).
–– Progresibo erosoak: 80-100-120 m, 20-25 m-ko abiadura maximoko puntak eginez.
Kontuan izan:
–– Laktatoa dela eta, ez egin inoiz aipatutako distantzia baino gehiago.
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–– Errepikapenen arteko atsedenek luzeak izan behar dute.
–– Oso fresko (nekerik gabe) daudenean egin beharreko lana da, beroketa nahikoa eginda, betiere.
–– Pistan eta zapatila erosoekin egin behar da lan hau.
Erresistentzia aerobikoaren lana:
Adin txikietan gaitasun honen garapenari denbora luzea eta garrantzi handia eman behar zaio. Ez da premiazko
gaitasuna jaurtiketetan bezala, baina hasiberrien lan plangintzan egon behar du. Erresistentzia organikoaren
maila onak beste mota batzuetako lana errazago asimilatzea (bereganatzea) ahalbidetuko du.
–– Lasterketa jarraitua.
–– Erritmo-aldaketa txikiak egindako lasterketa jarraitua.
–– Fartlek-a (lasterketa tarteak ekidinez, azido laktikoa ekoizten baita horietan)
Malgutasun lantzea:
Adin txikietan, ahalmen hau berez daukate umeek. Hala eta guzti, ez da lantzea baztertu behar, lana era oso
zabalean egin beharko bada ere: malgutasuna eta giltzaduren mugikortasuna, muskuluen elastikotasuna eta
luzagarritasuna.

Espezializazioa
–– Behin espezialitatea hautatu ondoren, atleta araututako eredu teknikora egokitu behar da.
–– Keinu teknikoaren automatizazioa.

Hobetzea
–– Atletaren morfologia, izaera eta ahalmen fisikoak direla eta teknikaren egokitzapena.
Teknika egonkortzea, non ager daitekeen norberaren estilo berezia.

3.13 PISU-JAURTIKETAREN DIDAKTIKA
Oinarrizko blokean hasiko dira bigarren mailako ikasprozesu honetan eta lagungarri izango dira ikas-jarduera eta
jokoak. Horrez gain, jaurtitzaileen didaktika erabiliko da, pisu-jaurtiketaren oinarriak jartzeko, ikasprozesua
antolatzeko eta espezialitatean trebatzeko irizpide egokiak direlako.
Hasieran tresna bera izango da aztergai: eskuartean erabili, bultza egin, jaurtiketa-jolasak egin…
Oinarrizko teknika ikastea izango da helburua, eta hauek dira ikasprozesuaren helburu orokorrak:
–– Ikasprozesuko lehen helburua da jaurtiketa garaia lortzea, 40º-45ºko angeluan eta oin biak lurrean
bermatuta, ekintza orekatu eta eraginkorrean.
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–– Ariketak esku biekin egingo dira, pisudun baloiak erabilita. Hasieran, gorputza jaurtiketaren noranzkoan
jarriko dugu, eta gero eta alboratuago eta baxuago jarriko dugu ariketon abiatze-posizioa, harik eta
jaurtiketa errealaren posiziora hurbildu.

–– Ekintza hankekin hastea eta gorputzaren pisuari hankekin bultza egitea da ariketa-multzoaren helburua,
eta jaurtiketa amaitu arte jaurtiketa-besoaren ukondoa garai izatea eta gorputz-enborra atzeratuta izatea
dira antolaketa-irizpidea.

–– Ikasprozesuko bigarren helburua da pisuari ahalik eta denbora luzeenean bultzatzea eta azeleraraztea,
jaurtiketa abiadura handieneko unean egiteko. Leku-aldatzea lantzen eta indartzen duten ariketak egingo
dira, fase horren akats larriena ekidinda, jauzi egitea, alegia.
–– Hirugarren prozesuaren helburua da jaurtiketa osoaren teknika eta erritmoa hobetzea.
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Jaurtiketan hankek duten lana indartzea, eskuineko metatartsoak aldaka aurrera bultzatzea eta sorbaldek
aldakari aurrea ez hartzea zaindu behar da. Horrela egin ezean, jaurtiketaren amaiera sorbaldetan hasiko da,
eskuineko hankak aldaka baxu dagoela egingo du bultza, pisua behar baino lehen aldenduko da lepotik eta
sorbaldak ere behar baino lehen aurreratuko dira. Ondorioz amaierako ekintza osoa izango da okerra.
Jaurtiketaren beraren irteera-abiadura, irteera-altuera eta irteera-angelu egokia lortu behar dira, eta hori
gorputzaren abiadura, erritmoaren azelerazio eta azken luzaketa eta bultzadaren bidez lortzen da. Orekari arreta
berezia eman behar zaio teknika osoa abiadura handian egiten baita.
Helburuok lortzeko asimilazioko ariketa-sorta egingo da, aberatsa eta eredu-teknikoari helduta.
Ildo pedagogikoak
Jaurtiketaren “desplazamendu edo leku-aldatzean” egin daitezkeen akats larriak saihestu egin behar dira.
Akatsok hauek dira: leku-aldatzea jauzi batez eta sorbaldak atzera eginez hastea. Gorputzaren pisuaren bermea
metatartsotik orpora aldatzean eratzen den desorekan dago desplazamenduaren jatorria. Leku-aldatzea EZ da
jauzi bat, espazioa irabaztea baizik. Gorputz-enborra batuta dagoela desoreka eragiten da, eta ezkerreko hankak
ostiko bortitza egiten du atzerantz. Gorputz-enborra ez da ez altxatuko ezta jiratuko ere. Keinu hori egitean jauzi
egiten bada, teknika ustela da. Jarraian, ekintza kateari ekingo zaio.
Beraz, bulkada ondo kateatuta joan behar dela kontzientziatzeko, beharrezkoa da jaurtiketa-motak
txandakatzea. Alde batetik, atletak eten- denbora berme biko unean izan ez dezan, eta, beste alde batetik,
ezkerreko oinaren bermea egin eta berehala eragin dezan bultzakada.
Lehentasuna bulkada eraginkorrari emango zaio. Esan bezala, amaiera hasteko aldakaren gainean egin behar
da bultza, eskuineko oinak eraginda.
Gora egiten duen erritmoan egin behar da keinua, mugimendu-segida jarraian eta etenik gabe.
Ikasprozesuaren arabera, gogoratu noizbait ere nahastu beharko direla aurreko etapan geldirik egonda egiten
ziren jaurtiketa-sorta.
Pisu egokituak erabiltzea bultzatuko da (hasieran bezala).
Azken oharrak
Ikasprozesuak eredu teknikoari heltzen dio, oso modu orokorrean. Entrenatzaileak zentzu oneko moldaketak
eta indartze-jarduerak egingo ditu haurraren edo hasiberriaren adinaren eta heldutasunaren araberakoak.
Ezin da pentsatu azaldutako ariketen edo antzerako beste batzuen bidez jaurtitzaile handien teknika lortuko
dugunik, ezta urrik ere: gai izango gara oinarrizko teknikaren elementu xumeak behar bezala garatzeko, eta horiek
bakarrik, akats larriak saihestuta.
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Beste modu baten esanda, teknika erraztua lortzea da helburua.
Hortaz, keinuaren intentsitatea eta zabalera (eta ondorioz eraginkortasuna) zer edo zer mugatuta egongo dira.
Hala ere, asimilazio-ariketa horiek jaurtiketaren gakoa lantzen dute, eta etorkizunean aurrerapena egokia eta
zuzena izatea ahalbidetuko dute.
Laburbilduz, helburua keinu orokorra eta erritmo egokia lortzea da, trebakuntzaren hurrengo etapa egoera
eta maila egokian abiatzeko.
Etapa horretan egiten diren ariketa teknikoak xumeak baina eraginkorrak dira, eta, adibidez, goi-mailako
jaurtitzaileek baliatzen dituzte, indar berezia lantzeko (pisu handiko trasteak erabiliz).

3.14 XABALINA-JAURTIKETAREN DIDAKTIKA
Gure ikasleak haurrak dira, eta komeni da atletismorako lehen hurbilketa oinarrizko jardueren bidez egitea.
Aurreko beste gai batean azaldu denez, oso garrantzitsua da, xabalina-jaurtiketaren kasuan ere, jaurtiketa-akatsak
automatizatu aurretik zuzentzea, ikasprozesuaren fase honetan egiten diren jardueren bidez. Izan ere, askoz
hobea da egiten dena akats barik egitea, gutxi izan arren, jarduera ugari baina inolako irizpide teknikorik gabe
egitea baino. Beraz, teknikariak eta irakasleak adi egon beharko dira akatsik egiten den ikusteko, eta akatsok
zuzentzeko ariketak diseinatu eta proposatzeko.
Hastapenetako ohiko akatsak
Oinarrizko trebeziak jorratzeko moduan dago, inon egotekotan, hastapenetako ohiko akatsen jatorria; batez
ere, pilotak jaurtitzeko ariketak ikastean eta gauzatzean egiten den prozesuan. Lehenengo, geldian, pilotak
bidezko moduan jaurtitzen ikasi behar da, eta geroago aurretik lasterketaz lagunduriko jaurtiketak egingo dira.
Ikasteko prozesuan gelditik ondo jaurtitzen menperatu aurretik lasterketa eta guztiko jaurtiketa asko egiten
direnean egin ohi dira akats larriak.
Ohiko akatsak honako hauek dira:
–– Lasterketa luzeegia egitea.
–– Lasterketaren azken urratsetan abiadura galtzea.
–– Jaurtiketak airean egitea, edo okerreko hanka aurreratuta izanda.
–– Aldaka aurrera bideratu gabe egitea besoaren ekintza.
–– Ukondoa baxu izanda egitea jaurtiketa.

Xabalina-jaurtiketaren ikasprozesua
Ikasprozesuko jardueren helburua da xabalina-jaurtiketaren teknikara transferitzea beste objektu batzuk jaurtiz
ikasitako oinarrizko keinuak.
Ikasprozesuaren hasieran, komeni da askotariko elementuak jaurtitzea: pilotak, baloiak, baloiak, erratzen
makilak, PVC-zko hodiak, xabalina alternatiboak… Elementu bakoitzak keinu orokorraren zati bat indartzen eta
bide batez ikasten laguntzen du.
Xabalina-jaurtiketan 3 elementu tekniko desberdin eta elkarren arteko eragin handikoak daude:
–– Lasterka joanda, xabalina eramatea eta kontrolatzea.
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–– Berme bikoitzeko unea, eta arku tenkatu posiziora heltzea.
–– Ukondoa garai eta aurrean izanda, jaurtiketa-ekintza egitea besoak.
Hiru elementuok elkar lotuta izan arren, bakoitza erritmo batera ikas daiteke, eta gero kateatu.
Helburuak betetzeko, asko eta asko dira ariketa-sortak, aldaerak eta jarduerak. Beraz, alde batetik, ikastaldearen
arabera etenaldiak egin beharko dira, sortzen diren akatsak zuzentzeko, eta, beste aldetik, ikasprozesuaren
egokitzapenak egin beharko dira, eskura dagoen materialaren eta espazioaren arabera.
Hala ere, gaitasun fisikoei dagokienez, kontuan izan sorbalden mugikortasuna funtsezkoa dela
xabalina-jaurtiketan, bai muskuluen elastikotasunari, baita giltzaduren zabalerari dagokienez ere. Mugikortasun
ezak errendimendua mugatu egiten du, eta lesionatzeko arriskua handitu. Izan ere, txikitatik landu behar den
gaitasuna da, eguneroko entrenamenduetan, malgutasun orokorra garatzeko askotariko ariketen bidez eta
mugikortasuna lantzeko berariazko ariketen bidez.
Ikasprozesuaren helburuak

Lehen helburua:

erraz maneiatzen diren tresnak jaurtitzea, sorbaldaren gainetik beso batez eta mugimendu
zabalak eginez.

Hasieran, material ofizialik izan ezean (batzuetan behar ere ez), teniseko pilotak, pikak, beisboleko materiala,
PVC-zko hodiak, xabalina malguak… erabil ditzakegu. Segurtasuna da lehenik bermatu behar dena, eta denbora
berean jaurtiketak modu globalean, jarraian eta motibazioz gauzatuko dira.
–– Doiketa jaurtiketak, zenbait distantzia eta altueratara jaurti. Arreta helburu zehatz batean jartzeak lagundu
egiten du amaierako posizio orekatua lortzen eta kate zinetikoaren bidezko koordinazio egiten. Ariketa sorta
landu bitartean, irakasleak zenbait agindu lagungarri emango ditu: “mugimendua zabala eta luzea egin” edo
“pilota sorbalda gainetik atera”. Xumeak izan arren, horrelako ariketek ikasle trebeenak zeintzuk diren jakiten
laguntzen digute.
–– Era askotan, eta mugimendu globala eginez, teniseko pilotak jaurti, edo hobeto makila txikiak (lekukoak…),
honela:
–– Aurrera jaurti, ukondoa garai izanda, eskua lekuz aldatu gabe, kontrako hankak aurrera eginda eta gorputz-enborra
zertxobait tenkatuta.
–– Bi oinak batera izanda, ezkerreko oina aurreratu eta aurreko ariketa bera errepikatu. Ez aldakarik altxatu edo
bultzarik egin ezkerreko hankak lurra ukitu baino lehen.
–– Arku-tentsioa apurtzeko: Makila botatzen bada, ukondoa ondo kokatu dela baiezta daiteke lurrarekiko planoari
zut biraka badoa. Aldiz, plano zeiharrean badoa, ukondoa gaizki jarri dela seinale.
–– 5 urratseko lasterketaren ondoren:
1. Lekuko-jaurtiketa egin, besoa atzera eraman gabe.
2. Plano inklinatutik abiatuta (etzanda), piloten jaurtiketa egin.
3. Gurutzaketak markatuz eta eskumako eskua atzera eramanez jaurtitzen has gaitezke.
Adi! Abiadura txikian eta tresna errazekin egiten diren ariketa hauetan saihestu egin behar da ezkerreko
hanka flexionatzea.
4. Saskibaloiko baloia erabiliz, bi eskuz jaurti:
"" Doiketa-jolasa:
88 Lurraren gainean 1 m u 1 m-ko itua marraztu.
88 Haren barruan uztai txiki bat jarri.
88 Jaurtitzaileak 4-6-8 m-ra jarri eta xabalina uztai barrutik pasatzen saiatu.
88 Partehartzaile guztiek egin ondoren, metro bat atzeratu abiapuntua.
88 Hutsegite bi jarraian eginez gero, kanporatu egingo da partehartzailea.
88 Itu bi jarraian egitean komodin bat lortzen da.
"" Atzetik eta alboz abiatuta, jaurtiketaren aurretik, arku-tentsio handia eta hanken arteko zabalera egiten
saiatu.
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Xabalina-jaurtiketaren hastapen-ariketak
–– Horrelako keinu globalak egin ostean, ariketa analitikoagoak egin daitezke jaurtiketaren zenbait gako indartzeko:
amaieran berme bikoitza egitea, eskuaren ahurrak gora begira direla heltzea jaurtigairi, eskua eta ukondoa garai
izanda jaurtigaia sorbaldaren gainetik irtetea, beso-jaurtitzailea eta sorbalden lerroa atzeratzen diren heinean
gorputzaren pisua atzeko hankaren gainera eramatea.

–– Xabalinan, beso jaurtitzailea trebatzeko ariketak
–– Xabalina malguak eta pikak jaurti, hegaldi zapala egin nahian
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Bigarren helburua:

xabalinari ondo heltzeko gai izatea eta xabalina eta guzti egiten diren mugimenduak eta
leku-aldatzeak menperatzea.

–– Xabalina eta guztiko askotariko lasterrak, abiadura ezberdinetan egin, xabalina horizontal edo punta zertxobait
baxuago eramanda. Laster motela eginda, xabalina zenbait bider atzera eraman eta berriro sorbalda gainean
jarri.
–– Xabalina atzeratzean, hankak zertxobait gurutzatu eta bulkada, batez ere, oinekin egin. Xabalinari garai eta
plano eutsi beti, eskua erlaxatu gabe, bestela xabalinaren atzealdean jaitsi egingo da.

Xabalinaren bigarren helburuko ariketak

Hirugarren helburua:

xabalina atzeratuta jartzea eta mugimenduen erritmoa hobetzea amaierako posiziora
heldu arte.

–– Oinez lehenengo eta lasterketa motel eginda geroago, ezkerreko sorbalda aurreratu eta, aldi berean, urratsa
luzatu. Behin eta berriro errepikatu, hasierako posiziora itzulita.
–– Lurrean erreferentzia bat jarri eta harantz egin korrika. Heltzean, ezkerreko hankarekin bultza handiagoa egin
eta lau bultzada indartsu eta bizkor egiten diren bitartean, xabalina atzera eraman. Xabalinari plano eutsi,
esku-ahurra gora begira, oinak sorbaldak baino aurrerago, sorbalda eta aldaka lerroen artean tortsio handia
izanda eta begiak aurrera begira.

Xabalina atzeratzen hasi

Laugarren helburua: amaierako ekintza ezin hobeto egitea.
–– Lurrean dagoen marka baten kontra jaurti, bi eskuekin eta buruaren gainetik.
–– Ariketa bera, baina esku bakarra erabilita eta kontrako oina aurreratuta. Xabalinaren gainean ahalik eta denbora
luzeenean bultzada egiten eutsi, besaurre, esku eta atzamarrez baliatuz.
–– Ezkerreko oina aurreratuta, xabalina jaurti, hegan plano egin dezan saiatuta.
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Xabalinaren amaierako ariketak
–– Atleta alboz jarrita, ezkerreko oina aurreratu eta lurrean tinko bermatu. Berehala eskuineko hankak metatartso
gainean bira egingo du, eta aldakak, bultza eginda, aurrera begira jartzen ditu. Jarraian sorbaldak, ukondoa eta
eskua bata bestearen atzean aurreratu eta eskua garai izanda, xabalina jaurti. Zaindu behar da ezkerreko oinak
lurra ukitzean, gorputzak hartu duen “arku tenkatu” posizioa desegitea.

Xabalina-jaurtiketaren laugarren helburuaren azken ariketa

Bosgarren helburua: jaurtiketa osoaren teknika eta gauzatze-erritmoa gehiago hobetzea.
–– Abiadura gero eta handiagoan jaurtiketa osoak egin, jaurtiketaren lehenengo zatiaren (lasterketa eta prestatzea)
eta bigarrenaren (gorputzaren balazta eta gorputz-atalen azelerazio sinkronizatua) arteko azelerazioa ondo
koordinatzen saiatu. Erritmoari ez ezik, azken berme tinko eta biziei, amaiera zabalari eta gorputzaren ezkerreko
aldearen balazta bortitzari ere arreta handia eman behar zaie.
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XABALINAREKIN ARIKETAK
–– Gelditik, oinak batera: jaurtiketa egin esku biak erabiliz.
–– Abia puntuan ukondo biak garai eta aurrera begira egon behar dute (saski-baloian buru gainetik erdiraketa
egiten den bezala).
–– Aurrekoa bezala, baina azken unean kontrako hanka aurreratu, lurreratu eta jaurti.
–– Abia puntuan geldirik, oinak batera eta ukondoa garai izanda, doiketa-jaurtiketak egin aurrerantz, lurrean
dauden puntuak asmatzeko asmoz, saski-baloiko jaurtiketa libreetan bezala.
–– Ariketa berdina, baina aldakak aurreratuta eta gorputz-enborra atzera “tenkatuta”. Gorputza hobeto tenkatzeko
belaunak tolestu behar dira apur bat.
–– Aurrekoaren berdina baina aurretik urrats bat eginda. Eskuineko hanka aurrera, ezkerreko hankak lurra ukitu
ondoren xabalina askatu eta haren atzetik oinez irten.
–– Belaun-biko abia puntutik jaurtiketak egin.
Kontuan izan jaurtiketa horien guztien hasieran, sorbalda-lerroa jaurtiketaren noranzkoaren paralelo egon
behar duela eta besoa buruaren gainetik. Jaurtiketa egin aurretik, atletak sorbalda-lerroa zertxobait alborantz
biratuko du.
Egin behar ez diren akatsak:
–– Ukondoak sorbalda lerrotik behera jaistea.
–– Jaurtiketa prestatzean, besoa guztiz ez luzatzea atzerantz.
–– Xabalina gurutzatuta eramatea (punta eskuinetara eta atzea ezkerretara) edota punta atzea baino altuago
eramatea.
–– Eskuineko hanka airean eta edo atzeratuta dagoela, jaurtiketa egitea.
–– Jaurtiketa-unean aldakak atzeratzea, eskuineko hankak bultzarik egin gabe, lurra arinegi utzi duelako edo
aldakak ez direlako aurrera eraman.
–– Berme bikoitzeko unera heltzean, ezkerreko oina jaurtiketaren norabidetik eskuinetarantz kokatzea.
Horrek aldakak aurrera egitea oztopatzen du.
Indartu beharreko ekintzak:
–– Enborra atzera tenkatzea.
–– Hanken bultzadari esker egitea jaurtiketa gorputzaren pisua atzetik aurrera eramanda.
–– Pisu-aldaketaren sekuentzia atzeko oinaren erpurutik hastea.
–– Eskuineko hankaren bultzadak orpoaren eta belaunaren bira eragingo du, aldakak gorputz-enborrarekiko
aurreratuta eta jaurtiketa norabideari begira jartzeko.
–– Lehenengo, atzeratutako aldaka aurrera bultzatu eta ez hanka gora luzatu.
–– Bultzada ezaren ondorioz, aldaka atzean uztea da. Hori zuzentzeko, goma bat gerriaren inguruan jarri eta
aldakak aurreratzeko agintzen zaio atletari.
–– Xabalina eta guzti lasterketan egitean, hasieran lasterketa geldoa egin, orkatilek eragindako bulkada
txikiak eginez. Geroago, lasterketa luzeagoa eta arinagoa egingo da, xabalina zuzen eramateko gogoan
izanik.
–– Lasterketa geldoa, indarrez, xabalina 5 m-ra iltzatu.
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–– Xabalina goian, oinez, xabalina atzera eraman sorbaldak biratuz.
–– Pika bat sorbaldetan hartuta, hanken gurutzapena eginez pika jaurtiketaren norabidean jartzea.
–– Berdin, baina zangokada laburrak eta bulkada indartsuak eginez.
–– Xabalina atzean dela, lasterketa gurutzatuak egitea neurriz gain.
–– Lasterketa geldoan, xabalina atzera eraman eta berriro aurrean jarri. Hainbat bider errepikatu.
–– Geldirik, jaurtiketa egin alboko posiziotik hasita. Laguntzaile bat atzean kokatu eta jaurtitzerakoan
ukondoa jaisten bada, bikotekidearen xabalina ukituko du.
–– Gurutzapenak egin ondoren, jaurtiketa egin: xabalina atzean dago.
–– Jaurtiketa egin oin biko unetik hasita, arku tentsio posizioa indartuz.
–– Geldirik, arku tenkatua markatu, laguntzailearen edo entrenatzailearen laguntzaz.
1.
2.
3.
4.

Lehenengo, xabalinarik gabe, eskutik helduta eta sorbalda ondo kokatuta.
Xabalinarekin, baina atzetik norbaitek helduta.
Xabalina libre, atzeko oinaren eraginez aldaka ondo kokatu eta oin biko posiziotik jaurtiketa egin.
Oin biko posizioa markatuz, arku tenkatura pasatu eta markatu, laguntzaile batek xabalinari heltzen
dion bitartean.

3.15 DISKO-JAURTIKETAREN DIDAKTIKA
Oinarrizko blokeko jardueren multzoko antzerako ariketak egiteaz gain, keinu erreala eta globala lortzeko
progresioa jorratuko da. Ikasprozesuaren bigarren etapan gaude.
Diskoaren ikasprozesu honen bitartean, teknika ikasteaz gain, jaurtiketaren keinua albo bakarrean egiteagatik
muskuluetan eta gorputzaren albo bien artean sor daitezkeen desorekak konpentsatu behar dira.
Diskoa nola jaurti ikastean egiten diren akatsen jatorria aurreko etapan automatizatu diren jaurtiketa okerretan
edo oinarrizko blokeko jarduerak ez egitean dago, edo, aurreneko jaurtiketak egitean, elementu garrantzitsuak
behar den bezala ez bideratzean. Adibidez, aurreko hanka ez blokeatzea amaiera-unean, edo lekualdatze-fasean
jauzi egitea aireko unean.
Beraz, hauek dira ikasprozesua erruz oztopa dezaketen akatsak:
–– Lehenengo akats multzoa, gogor jaurtitzeko ahaleginak egitean, eskuak diskoari egoki ez eustean datza.
Eskua erlaxaturik eta altuera egokian izan ezean, aldaka ezin da aurreratu eta besoa ezin da garai eta
atzeratuta egon.
–– Hurrengo akats multzoaren jatorria da bira sorbaldetatik abiatuta egitea eta ez eskuineko oinak egiten
duen bira, ezkerreko oinaren gainean ardatz izanda.
–– Hirugarren akats multzoaren jatorria da eskuineko oina biribilaren erdira oker heltzea. Oina metatartso
gainera (eta ez oinazpi osoa bermatu) eta belauna tolestuta heldu behar da.
–– Azkenik, laugarren akatsa da amaierako bultzada-ekintza arinegi, aldez aurretik egitea. Eskuineko hankak
bultza egin arren, aldakak ez dira aurrera begira jartzen eta gorputz-enborrak eta besoak ekintza aldez
aurretik egiten dute. Ezkerreko oinak, tinko eta blokeatuta, ekintzari eutsi behar dio, bestela ez dago
amaiera azeleratzerik. Akats horri aipagarri deritzogu, disko-jaurtiketaren berariazko akatsa izan ez
arren.
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Disko-jaurtiketaren ikasprozesuaren helburua oinarrizko teknika ikastea da, eta honela antolatzen da:
–– Lehenengo helburua da diskoa eskura egokitu eta hura maneiatzen ikastea.

–– Bigarren helburua da diskoaren ezaugarri aerodinamikoa ezagutzea eta kontrolatzea.

–– Hirugarren helburua da bira erritmo jarraian egitea, amaierako abiadura egokia izateko.
–– Laugarren helburua da jaurtiketa osoaren teknika eta erritmoa hobetzea. Keinua gauzatzearen orekari
arreta berezia eman behar zaio.

Jaurtiketaren hasiera eta amaiera
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Helburu bakoitza jarduera-multzoz (jokoak, ariketak…) garatuko da, entrenamendu saioetan, dagokion
metodologia aplikatuta.
Ikasprozesuko jarduera guztietan ekintza tekniko zehatzak zaindu eta nagusitu behar dira. Zehaztasun tekniko
hori honako elementuetan oinarrituko da:
–– Diskoa garraiatuko eta jaurtiko duen besoa erlaxaturik izatea.
–– Biribilaren erdian metatartsoa lurrean ezarrita, eskuineko hankak bira eratzea hanka-belaun egituratik
abiatuta.
–– Eskuineko oinari esker aldakek aurrera egitea.
–– Jaurtiketaren amaieran (sistema ondo blokeatuta) zeharo finkatuta dagoen ezkerreko ardatzaren inguruan
bira egitea. Izan ere, ezkerreko hankak tinko eta tolestu gabe eutsi behar dio jaurtiketaren amaierari.
Elementu bakoitza banan-banan ikas daiteke, eta gero progresiboki kateatu. Beraz, bira egiten ikas daiteke
diskoa eskura moldatzeko ariketak egiten diren bitartean. Moldaketa lana egin daiteke, adibidez, material
alternatiboa erabilita (mazoak, uztaiak…).
Jaurtiketaren aipatutako elementuei dagozkien ariketa multzoen helburuak honako hauek dira:
–– Diskoari egokitzean eta jaurtiketan, beso jaurtitzailea erlaxaturik izatea.
–– Biraren hasiera hanketatik gidatzea.
–– Amaiera blokeatuta eta ezkerreko ardatza finko izanik egitea.
–– Jaurtiketa biratuz egitea.
Ondorengo ariketak, haien aldaerak eta antzerakoak egin daitezke lau multzoak garatzeko. Jakinda jaurtiketak
hanketan hasten direla eta hastapenetan beheko gorputz-adarren protagonismoa ahaztu egiten dela, kontuan
izan beti ariketak belaunak etengabe tolestu eta luzatuta (maneiatze-ariketak salbu) egin behar direla.
Multzo bakoitzaren helburua betetzeko egingo den jarduera-sorta antolatzeko kontuan izan behar diren
jarraibideak hauek dira:
Disko eta guzti era askotan mugitzea, eta beso jaurtitzailea erlaxaturik izanik era askotako jaurtiketak egitea
–– Diskoa jaurtitzeko ariketak egitean, haurrak gai izan behar dira oratu ahal diren era guztietako tresnekin aritzeko
(hastapenetan batez ere).
–– Ez hasi gelditik jaurtitzen diskoaren irteera (eskutik) menperatu ezean. Diskoa gorantz jaurtitzean lurrarekiko
zut biratuz joan behar du behar du, esku erlaxatuak eraginda
–– Hasieran ariketak egin aldakak aurrera begira, edota eskuineko oina zertxobait aurreratuta (ezkerra
ezkertientzat).
Biraren hasiera hanketatik gidatzea
–– Beso jaurtitzaileari atzeratuta eutsita, beheko gorputz-adarren lanari arreta guztia eman, biraren hasiera
egingo duen oinari eta ate-zabaltze keinuari batez ere.
–– Orpoek ez dute lurrik ukitu behar.
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–– Sorbalda-lerroak aldaka-lerroak baino atzerago joan behar du.
–– Berme bikoitzeko posiziora heltzean, keinua behin eta berriro landu, ekintza guztiz zuzena izan arte.
Amaiera blokeatuta eta ezkerreko ardatza finko izanik egitea
–– Aldaka jaurtiketaren noranzkoan jartzean, eskuineko oinak gora eta aurrera bultza egin behar du, eta
gorputz-enborra atzeratuta garatuko da.
–– Atletari eskatuko diogun sentsazioa hau da: eskuineko metatartso eta behatzekin bultza egitea belauna lurrera
begira doan bitartean. Horrela bidezko keinua lortuko da: lehenengo, aldaka aurrera begira jarri eta gero
eskuineko oinak aldaka gora bultzatuko du.
–– Amaiera bizia egitean, atletak, agian, ezkerreko besoa zabaldu eta atzerantz eramango du. Horrek esan nahi du
bira-ardatza ez dagoela ezkerreko oinaren eta sorbaldaren artean, ezkerreko buruaren eta oinaren artean
baizik.
–– Multzo honetako ariketak egitean gerta daiteke atleta enborra atzeratuta eta oina airean daukala geratzea,
ezkerreko ardatza finkatu eta ezkerreko besoa atzera ez duenean eramaten. Horrek esan nahi du eskuineko
hankarekin ez duela bultzarik egiten eta eskuineko sorbaldak aurrera egiten du, ez bultzadagatik ezkerreko
besoaren ekintzagatik baizik.
–– Multzo honetako ariketetan zaindu beharko da oinen arteko distantzia egokia izatea: oso hurbil badaude,
eskuineko belauna zuzenegi helduko da lurra ukitzean eta ezin izango da nahikoa zabaldu eta aldakek aurrera
egitea oztopatuko du.
Jaurtiketa biratuz egitea
–– Hasieran uztaiak, mazoak… jaurtiko dira. Aurreko multzoetako ariketak eta bira ondo egin ahala, bira sartuko
da teknikaren ekintzen segidan. Multzo honetako ariketak jaurtiketa noranzkoari begira hasiko dira. Horretarako
diskoa zertxobait aurreratuta hasi behar da, eta bermea eskuineko oinaren gainean biratuz egingo da, diskoari
garai eutsita. Bira bi denboratan gauzatuko da, eta mugimendua eten egingo da berme bikoitzeko unera
heltzean. Posizio hori zuzendu eta egoki jaurti, eskuineko aldakari bultza egin eta aurrera begira jarrita.
–– Beste ariketa bat izan daiteke azken keinu hori bi bider errepikatuta hirugarrenean jaurtitzea.
–– Jaurtigaiak (uztai txikiak, heldulekudun pilotak…) aldatuz joan aurreko ariketa egitean.
–– Azkenik, errepikapenez errepikapen, aurreko ariketa horren hasiera-posizioa aldatu jaurtiketaren noranzkoari
gero eta gehiago emanda bizkarra, harik eta eredu teknikoaren hasierara heldu arte.

3.16 MAILU-JAURTIKETAREN DIDAKTIKA
Mailu-jaurtiketaren teknika mugimendu-segida konplexua da, nahiz eta oinarrizko teknika hartu. Alde batetik
teknikaren elementu bakoitza koordinazio handiko mugimendu sorta delako, eta beste aldetik keinu bakarra
egiteko elementu horien arteko kateatzea ere konplexua delako. Mailua bidezko moduan jaurtitzeko oinarrizko
teknika ikasten denbora tarte bat eman behar da. Bestelako jaurtiketetan ez bezala, oso zaila da mailua jaurtitzea
bidezko ikasprozesua egin barik. Izan ere, akats handien jatorria eta jaurtiketa usteldu dezakeen arrazoia da
ikasprozesuan behar besteko denbora-tartea ez ematea.
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Ikasprozesua hasita, eten gabe eta behin eta berriro zuzendu eta zaindu behar dira ondorengo keinuak ondo
egitea eta akatsak ekiditea:
–– Hankak ez dira tinko izan behar. Hasieratik belaunak beti egon behar dute zertxobait tolestuta.
–– Besoak luzatuta egon behar dute. Ukondoak tolesteko joera handia egoten da oldar-bira eta guzti
jaurtitzen hasten denean, edo baita, iraulketak bakarrik eginda, jaurtiketaren amaieran. Besoak tolestuz
gero, mailuak atletari tira egiten dio eta atletak ezin du mailua gidatu.
–– Ez da oldar-bira asko eginda jaurtiketarik egin behar, haien gauzatze-erritmoa ez bada ondo menperatzen.
Bira-erritmoa menperatzen dela baieztatzeko, atletak gai izan behar du hamar bira jarraian egiteko.
–– Oldar-birak lantzeko ariketetan, saiatuko gara gorputzaren pisua eskuineko hankaren gainean jartzen.

Mailu-jaurtiketaren ikasprozesua
Mailu-jaurtiketaren teknikan bost aldi, denak funtsezkoak, daude:
–– iraulketak
–– oldar-birak
–– oinen lana oldar-birak egitean
–– erritmoa
–– amaiera
Prozesuaren hasieran, batez ere, era askotako objektuak erabiltzen diren arren, jaurtigaiak mailuak badira,
mailu arinak erabiliko dira. Pixkanaka-pixkanaka arauzko tresnak erabiliz joango gara. Egokia da mailuaren
kablearen hainbat luzeratako eta hainbat pisutako mailuekin aritzea, beti ere atletaren ahalmenaren arabera.
Mailu-jaurtiketako ariketa-sorta, bestelako jaurtiketetan ez bezala, mugatuago dago. Horien helburua da
ezkerreko oinaren gainean birak egiten diren bitartean, gorputzaren eta mugimendu osoaren oreka lantzea, eta
iraulketaren eta oldar-biren teknikak zuzen automatizatzea.
Behin eta berriro esaten ari garenez, ikasprozesuaren helburuak jartzeko eta jarduerak antolatzeko irizpide
tekniko eta didaktikoak argi badaude, askotariko informazio-iturriak erabili beharko dira ikasprozesua aberasteko.
Bibliografia, internet, irakasleek, entrenatzaileek eta dira iturrik horietako batzuk.
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Hona hemen proposamen bat, ikasprozesu egokia egiteko jarduera-multzo txikia bada ere:

Lehen helburua: mailu-jaurtiketaren mugimenduak eginda, erraz maneiatzen diren objektuak jaurtitzea.
Baloiak, poltsak, pikak, mangera zatiak, beisbol makilak… jaurtitzea hainbat modutan:
–– Gelditik hasi eta jaurti, gorputzaren luzerako ardatzean bira egin ondoren.
–– Jaurti iraulketa bat egin ondoren. Akats larririk egiten ez dela ikustean, iraulketa-kopurua gehituz joan.
–– Jaurti oldar-bira bat egin ondoren. Akats larririk egiten ez dela ikustean, oldar-bira kopurua gehituz joan.
–– Aurreko ariketetan, gauzatze abiadura aldatuz joan eta oreka dinamikoari arreta handia eman.
–– Aurreko jardueretan doiketaren eta jaurtiketaren zer-nolako luzeraren inguruko aldaerak sartu.
–– Aurretik bira eginda, aipatutako elementuak geldian izanda jaurtitzea
Aurreko keinuak jorratzeko honako jarduerak egin daitezke:
–– Baloia edo beste objekturen bat eskuetan izanda eta abiatze-posizioan dianari bizkarra emanda, doiketa-jaurtiketak
egitea, jaurtigaia gorputzaren aurretik gurutzatuta eta sorbalda gainetik aterata (jaurtiketaren amaiera gauzatzen
da).

–– Abiatze-unean besoa luze edo besoak aurrean luzatuta jarrita eta makila bat edo poltsa bat oratuta, lekuan
trosta lasaia eginez gorputzaren luzerako ardatzean birak eman, bai eskuinetara bai ezkerretara eta biren
bitartean orekari ondo eutsita. Hanken tolesdura graduak aldatuz joan ariketa bitartean.
–– Hasierako ariketaren antzerakoak egin, hasieran iraulketak eginda. Aurrerago iraulketak barik, oldar-birak egin.
–– Amaierako keinu globalaren ariketa horiek egin ondoren, ikasprozesua indartzeko zenbait ariketa analitiko
egingo dira, jaurtiketaren iraulketak, oldar-birak eta amaierako mugimendua banan-banan ikasi eta barneratzeko.
Hala ere, jaurtiketaren keinu globala jorratzen jarraituko da nolabait, eredu tekniko erreala beti gogoan
izateko.
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Bigarren helburua: iraulketak egiten ikastea.
–– Esku bakarrez iraulketak egin baloiak eta pikak (makila luzea) erabilita. Lehenengo esku batekin eta gero
bestearekin. Ondoren, gauza bera egin mailua hartuta.
–– Iraulketak egin esku biez pikari oratuta. Irakasleak posizio zuzenak markatuko dizkio atletari.
–– Iraulketa baxuak egin gomazko mailua erabilita.
–– Atleta eserita, iraulketak egin.
–– Esku biez iraulketak egin mailu arinak eta gomazkoak erabilita.
–– Iraulketa baxuak eginez mailua esku batetik bestera eraman, honela: ezkerreko eskuarekin mailua gorputzaren
atzera eraman eta han eskuineko eskuak mailuari oratu eta aurrerantz ekarriko du. Mailua gorputzarena aurretik
pasatzeko, esku biak erabili. Holako batean, mailuarekin iraulketa osoa egin.
–– Hankak tolestuta izanda, iraulketak egiten diren bitartean oinez ibili.
–– Iraulketak egin hankak oso tolestuta izanda (90º baino gehiago).
–– Oinez joanda iraulketak egin.
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Hirugarren helburua: oldar-birak egiten ikastea.
–– Ezkerreko oinaren puntan biratzea (pibotatzea), eskuineko oinak bultza eginda.
–– Ezkerreko orpoaren gainean biratzea (pibotatzea), eskuineko oinak bultza eginda. Ariketa honetan, eskuineko
oinak patinetean ibiltzeko moduan egingo du bultza.
–– Adi egon gorputzaren pisua eskuineko oinaren gainean ez jartzeko. Oin horrek bultza egin eta bira gidatzen
(bideratzen) du, eta ia-ia ez dio gorputzari eusten.
–– Aurreko ariketaren berdina, baina biratzen hasteaz gain, amaitu egiten da bira, ezkerreko oinaren kanpoaldea
lurrean jarri eta jarraian haren punta eta oinaren azpia jarriz.
–– Oldar-bira egin hankak tolestuta eta eskuak gerrian izanda.
–– Atleta besoak luze egonda, oldar-birak egin. Ariketa errazagoa da beso-luze izanda pika bati sorbalda gainean
heltzen badio.
–– Pika bat mailu gisa eramanda, oldar-birak egin. Posizioak zuzendu. Hasieran birak bakarrik oin-puntaren gainean
egin, oinaren orpo eta kanpoaldearen gainean oldar-birak egiten ikasi arte.
Adi egon posizioak bidezkoak izan daitezen, eta bestela, zuzentzeko. Sorbalda-lerroaren eta besoen artean
triangelu isoszelea eratzen da. Oldar-biraren puntu garaia eta puntu baxua pikarekin markatu.
–– Lurrean marra bat marraztu eta haren gainean oldar-birak egitea makila bat eskuetan izanda.
–– Iraulketa+bira+iraulketa+bira… sekuentzia gauzatzea pika bat eskuetan izanda.
–– Mailuari esku biz oratu eta birak egitea. Oinak edonola mugitu baina besoak aurrean luze eginda eta mailua
gorputzaren aurrean izanda.
–– Iraulketa+bira+iraulketa+bira… sekuentzia gauzatzea mailu bat eskuetan izanda.
–– Esku banatan mailu bati helduta, oldar-birak egitea.
–– Iraulketa baxuak eta oldar-birak egitea.
–– Mailua eskuetan izanda, oldar-birak egitea. Sei bira baino gehiago egin eta orekari eustea da helburua.

Laugarren helburua: jaurtiketaren amaierako ekintza optimizatzea.
–– Jaurtiketa-eremuari bizkarra emanda, amaierako keinua egin esku biz pisudun baloia jaurtita.
–– Ekintzak honela izan behar du: jaurtiketa egin, hanken bultzadak eta hanken, aldakaren, gorputz-enborraren
atalez ataleko distortsioak eraginda. Besoak luze eta gorantz egingo dute.
–– Azkeneko keinua bakarrik gauzatu, pika bat jaurtita. Gero ariketa berdina egin, baina aurretik iraulketa bat
eginda. Azkenik iraulketa+bira+jaurtiketa egin.
–– Kontuz ibili amaierako ekintza gauzatzean ezkerreko sorbalda gorantz eta atzerantz ez eramateko. Izan ere,
eskuineko sorbaldak bultza egingo du.
–– Amaierako ekintza egin zenbait jaurtigai erabilita…
–– Mailu arinak erabilita iraulketa bat, oldar-bira bat eta amaierako mugimendua gauzatu.
–– Ohiko iraulketak egin eta amaierako keinuz jaurti.
–– Iraulketa baxua eta oldar-bira bat eginda, amaierako keinuz jaurti.
–– Iraulketak, oldar-bira bat, iraulketak egin eta amaierako keinuz jaurti.

222 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Mailuaren amaierako ekintzaren ariketak

Bosgarren helburua: jaurtiketa osoaren teknika eta erritmoa landu eta hobetzea
–– Jaurtiketa osoak gauzatu iraulketa bat, bi eta hiru eginda, abiadura gorakorrean eta mugimendu globala eta
erritmoa gero eta hobeagoak eginda.

Nahiz eta erritmoa eta keinu globala teknikaren gako garrantzitsuenak izan, gorputz-enborraren posizio
orekatua eta bertikala zaindu egin behar da, eta mailu eta guzti egiten diren oldar-birak oso zabalak izan behar
dute. Oldar-biraren erradioa laburtzen bada, amaiera arinegia egiten da. Beraz, ondo egiten dela zaindu behar da
ikasprozesu guztian, bereziki, prozesuaren bosgarren helburu hau betetzeko.

4	IKASPROZESUAREN EBALUAZIOA
Oro har, atletismoan lantzen diren ikasprozesuen helburua da espezialitateen teknikak irakastea; izan ere, bidea
luzea eta konplexua da, eta komeni da prozesua motibagarria eta bidezkoa izatea. Beraz, atleta-umearen
motibazioak eta entrenatzailearen izaerak eta ezaguera-teknikoak atletaren kirol-bizitzari eutsiko diote.

Adinen araberako helburuak
Atletismoan lehen urratsak eginda, eta haurrak eta gazteak garatu eta heldu ahala, zenbait seinale agertzen dira
jakiteko zein espezialitatera bideratuko den atleta bakoitzaren teknifikazio-prozesua. hasiera nolakoa izan den,
entrenatzailearen sena, haurraren gustuko jarduera, gurasoen tipologia… zabala da erabakia hartzen laguntzen
duen informazioa. Datuak datu, informazio hori ez da ez guztiz fidagarria, nerabezarora arte ezin baita ziur jakin
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zein espezialitate izango den egokiena atleta bakoitzarentzat. Horregatik, bada, ez da aholkatzen adin horren
aurretik erabaki finkorik hartzea.
Gure ustez, diziplina anitzeko metodologia da atletismoan hasteko modurik egokiena eta epe luzera emaitza
onenak eman ditzakeena. ikaste tekniko goiztiarra ez Haurraren osasuna gogoan eta atletismoan kirol-bizitza
luzea izateko, ez da komeni berariazko prestaketa teknikoa atletagaiak gazteegiak direnean.
Atletismoan hasi, aritu eta ikasteko, eta lana antolatzeko oso modu egokia deritzogu atletismoko espezialitate
eta modalitate bakoitzean progresio kronologikoa egiteari. Horrela, haurrak lortu beharko lituzkeen helburuak
espezialitateka eta garapen-etapa bakoitzaren arabera ezarriko dira, beti ere haurraren ezaugarriekin eta
atletismoko ikasprozesuarekin bat datozela ziurtatuta.
Nerabezarora heltzean atletak ezarritako helburuok lortuta baditu, ikasprozesua egokia, neurtua eta zuzena
izan dela adieraziko du. Beraz, teknifikazio-prozesuan abiatzeko eta kirol-bizitza hasteko oso egoera onean egongo
da atleta.
Beraz, gako-ekintzen lorpenean oinarrituta dago antolatu den metodologia. Markak lortzeko baino areago,
jarduera eta ekintzak zuzentasun teknikoz egiten direla ziurtatzeko eta egiaztatzeko erabiliko dugu.

Gako-jarduerak eta helburuak espezialitateen eta adinen arabera
Lasterketa-teknika
Haurtzaroa
–– Era guztietako leku aldatzeak egin behar dira, aberatsak eta ñabardurez jorratu.
–– Umeak bere ahalmenak, baliabideak eta mugak deskubritu eta lasterketaren erritmoari, bermeei,
abiadurari eta maiztasunari lotuta doazen ohartzeak bereganatu behar ditu.
–– Lasterketako akatsak antzeman behar dira.
Nerabezaro aurretik
–– Lasterketa naturalean egindako akatsak antzeman eta zuzentzea.
–– Fase honetan ez da lasterketa naturalean akatsik agertzen, baina bai lasterketaren zuzentasunean. Ez
izan akatsok zuzentzeko beldur, geroago eginez gero zailago izango delako teknika bideratzea.
–– Zuzentzen hasi baino lehen, ziurtatu akatsen jatorria ez dela patologiaren bat. Medikuaren iritzia
garrantzizkoa da. Oineko patologiak, gihar-atrofiak, belauneko gaitzak… izan daitezke horietako batzuk.
Gako-jarduerak
–– 60 m-ko progresioa egitea (15 m-ra denborak hartu eta progresioa baloratu).
–– Skipping altua, lekuan, ondo egitea
–– Orpo-punta ariketa ondo egitea.
–– Lasterketa egiteko modua “biribila” egitea .
Helburuak
Akatsen gainean eragitea. Teknikaren berrikaste programa antolatzea. Patologiaren bat balego, haren arabera
jokatzea.
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Lasterketan beti erlaxatuta egiteko ahalmena lantzea. Lasterketan ondo egitea indartzea. Atletak arin
doazenean suminak, gogortasunak (eskuak, haginak…) ekiditea. Horrelakoak automatizatzen badira, oso zaila da
zuzentzea.
Atletei zerbait azpimarratu edo zuzentzeko, hitzez barik, helburuak lortzeko moduak eta jarduerak
proposatzea.
–– Distantzia laburretan arin joateko ahalmena izatea. Tarte luzeetan oso bizkor joan ordez, lekuz aldatze
bizkorrak egitea.
–– 80 m erritmo gorakorrez (progresioak) egin ahal izatea. Hasieran distantzia laburrak erritmo gorakorrez
egin, eta gero tartea luzatuz joan. Ez dira bi erritmo-aldaketa egin behar, ezta hamaika errepikapen ere.
Saialdik gutxi, baina ondo egin behar dira.
–– Era “biribilean” astiro joateko ahalmena izatea. Kasu horretan, teknika kontua baino gehiago, ohitura
kontua dela esango genuke. Hala ere, ondo zaindu lasterketan egiteko era. Oina oso aktibo izatea da
helburua, ez erritmo handietan edo distantzia luzeetan aritzea.
–– Lasterketaren erritmoa aldatzeko ahalmena lantzea. Trosta geldoaren eta esprintaren artean beste
erritmo ertain bi mantentzeko gai izan behar dute atletek. Erritmo desberdinetan doazela bereizteko gai
izatea.
–– Lasterketa-teknikaren oinarrizko ariketak egiteko gai izatea. Garai honetan ikasi behar da teknika zuzen
gauzatzen.
Nerabezaroa
–– Aurreko adinaldiko helburuak finkatzea.
–– Lasterketa-teknika finkatzea: ariketak zuzentasun osoz egiten eta konbinatzen jakin.
–– Skipping-saioak egitean maiztasuna nagusitzea.
Gako-jarduerak:
–– 80 m-ko progresioak (15 m-ra denborak hartu eta progresioa baloratu).
–– Skipping altua, aurrerantz, ondo egitea.
–– Lasterketa “biribila” eta suminik gabe, abiadura maximoan egitea.
–– Skipping-etik esprint biribilera gaitasunez pasatzea.
–– Oinez joanda, oso pausu luzeak eman, eta aldi berean enborrarekin tortsioa egin, aurreratu den hankaren
aldera. Saiatu enborrari tente eusten.
Izan ere, lasterketa-teknikaren lana egin, helburuak lortu eta jarduera-gakoak bete behar dira adin-tarte
guztietan, etsi gabe.
Abiadura-lasterketetan eta irteeretan
Haurtzaroa
–– Erreakzio ahalmena garatzea, entzumenezko estimulu bereizketa eginez.
–– Hainbat abiatze-posiziotik irtenda, ahalik eta bizkorren abiadura maximoa hartzeko ahalmena izatea.
–– Kaleetatik irten gabe lasterketan egiteko gai izatea. Bihurgunea ondo korritzea, marrarik zapaldu gabe.
–– Abiadura handian, erlaxatuta eta era uniformean lasterketan egitea. Suminak debekatuta daude.
–– Maiztasuna nagusi dela, lasterketan egiteko gai izatea.
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Nerabezaro aurretik
–– Aurreko adinaldiko helburuak sendotzea.
–– Irteera zutunik egiteko gai izatea. Ez zaie takoetatik irteten (helduen modura) irakatsi behar, indar falta
dago eta akatsak agertuko direlako. Aldiz, egokia da jokoen bidez takoekin hastapenak egitea.
–– Hanka bat takoetan edo maldatxo baten gainean jarrita martxan jartzen jakitea.
–– Lau hankatan desplazatzeko gai izatea, gorputzaren pisu gehiena esku-bermean dagoelarik.
Gako-jarduerak
–– Zutunik egitea irteera.
–– Abiadazko irteera egitea.
–– 40 cm zabaleko10 hutsunetan abiadura maximora egindako skipping altua ondo betetzea.
Nerabezaroa
–– Aurreko adinaldiko helburuak sendotzea.
–– Lasterketa-maiztasunari eustea.
–– Arin, erlaxatuta eta oinkada zabalez lasterketan egiteko gai izatea.
–– Lasterketa-teknika ariketetatik abiatu eta esprintera pasatzeko gai izatea.
–– Abiadura handiko lasterketa lana ekidin ez bada erlaxazio maximoz egiten.
–– Hazkuntza dela eta, era pendularrean lasterketan egitea saihestu.
–– Oinaren abiadurari eta erreaktibitateari eustea. Erreaktibitate eta orpo-punta ariketak egunero egin.
Oina hasi ahala, abiadura eta trebezia galtzeko joera du, eta hori zuzendu egin behar da.
Gako-jarduerak
–– Takoetatik irten gorputzaren pisua guztia eskuen gainean jarri gabe.
Adinaldi guztietan landu behar dira abiadura-lasterketan aipatutako oinarrizko aspektuak.
Helburuak eta jarduera-gakoak iraupen ertaineko lasterketetan
Haurtzaroa
–– Astiro eta etenik gabe 10 minutu lasterketan egiteko ahalmena izatea.
–– Noiz edo noiz 20 minutu astiro eta etenik gabe egiteko ahalmena izatea.
–– Krosseko froga bat erritmo jarraian egiteko ahalmena izatea.
Nerabezaro aurretik
–– Astiro eta jarraian 15 minutu lasterketan egiteko ahalmena izatea. Noiz edo noiz (hilean birritan) 25
minutu egin.
–– Krosseko froga bat egiteko ahalmena izatea.
–– Erritmo egokian, pistan, 600 m baino gehiagoko lasterketak egiteko ahalmena izatean.
–– Hainbat erritmotan, eta modu kontrolatuan, lasterketan egiteko ahalmena izatea.
Gako-jarduerak
–– Astiro eta jarraian 20 minutu lasterketan egiteko ahalmena izatea.

226 Atletismoko espezialitateak eta haien ikasprozesua

Nerabezaroa
–– Aurreko aldiko lanarekin jarraitzea, lan-kantitatea (bolumena) asko gehitu gabe.
–– Zenbait entrenamendu-sistema egiteko modua ikastea, geroago garrantzizkoak izango dira eta.
–– Pistan, erritmo-erresistentzia edo lehia-erritmoko zenbait serie egiteko gaitasuna izatea, ez helburu
moduan, etorkizuneko entrenamendu-motak ikasteko baizik.
–– Fartlek (adinari egokituta) egitean erritmoak kontrolatzeko gai izatea.
–– Adinera egokitutako interval trainning-en erritmo egokia izaten eta taupadak zuzentasunez hartzen
ikastea.
Gako-jarduerak
–– erritmoko 15 minutuko 4fartl egitea.
–– 10 u 80 m-ko interval trainning egitea, nork bere taupadak kontrolatuta.
Helburuak eta jarduera-gakoak hesidun lasterketetan
–– Aldi guztietan abiadurazko lasterketen helburuak aintzakotzat hartu behar dira.
Haurtzaroa
Abiadura galdu gabe oztopo txikiak dituen distantziak egiteko gai izatea. Ez dago zertan arauzko hesiak izan;
oztopoen garaiera ez da handia, lasterketa teknika izorratu ez dadin.
Oztopoei bi hankekin eraso egiteko gai izatea:
–– Grabitate-zentroa ahalik eta gutxien igotzea.
–– Erasoa urrunetik egitea.
Oinarrizko egitura erritmikoen garapena egitea:
–– Oztopo artean oinkada biribil eta laburrez lasterketa egiteko gaitasuna izatea. Saihestu behar da oztopo
artean estropezuak, oinkada luzeegiak edo urrats txikiegiak eginda korritzea.
–– Lasterketaren erritmoa galdu gabe, ausaz jarritako hesietara moldatzeko gaitasuna izatea.
Nerabezaro aurretik
–– Aurreko adinaldiko helburuak sendotzea.
–– Distantzia desberdinetara dauden oztopo bateriak igarotzeko ahalmena izatea. Hesien garaiera baxua
izanda eta hesi-artean bi, hiru, lau eta bost oin-berme eginda.
–– Arian-arian luzatzen diren distantzietara hesiak jarrita, lasterketa jarraitua egitea (antolatu ariketa
hesi-tarte bakoitzean urrats bat gehiago emateko moduan).
–– Aldakako malgutasun-ariketak ikastea, malgutasunean atzera egiteko fasea da nerabezaroa eta galera
hori ekiditeko.
–– Hesiak igarotzeko ariketa analitikoak ikastea. Ariketen aldaera-sorta guztia ikastea. Ariketok egitean
hesiaren garaierak atletari egokituta egon behar du.
–– Belauna baino garaiago eta pubisa baino baxuagoko hesiak egoki igarotzeko ahalmena izatea Aldi honetan
hesien altuera ez da larregi jaitsi behar, baina ezta atleta arauzko hesietara derrigortu behar ere.
–– Hesi guztiei urrunetik eraso egin behar zaie, eta gainera:
88 Igarotze zuzena.
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88 Oin-bermeak lasterketa lerroan egin.
88 Hesitik jausi aktiboa eta hondoratu gabe egin.
Gako-jarduerak
–– Lau hesi igaro, belaunen garaieran eta hiru urrats emanda.
–– Lau hesi igaro, belaunen garaieran eta lau urrats emanda.
–– Hesi-gainditze ariketak zuzentasunez lurrean egin.
–– Pubiseko garaieran dagoen hesi bat egoki igaro.
Nerabezaroa
–– Aurreko aldiko helburuak tinkotzea.
–– Pubisaren garaieran dauden hesiak bidezko moduan igarotzea (hanka biekin).
–– Distantzia desberdinetara dauden oztopo bateriak (pubisaren garaieran eta bi, hiru, lau eta bost oin-berme
eginda) bidezko moduan pasatzea eta lasterketan biribil egiteko ahalmena izaten.
–– Erasoa, igarotzea eta irteerak zuzen-zuzenak izan behar dute.
–– Takoetatik irtenda, lehenengo hesiari dudarik gabe eta pausotxorik eman gabe erasoa egiteko ahalmena
izatea.
–– Hesietako teknika-ariketak ondo gauzatzea.
–– Atletari egokitutako distantziara jarritako hesiak hiru urratsetan betetzeko gai izatea.
–– 15, 25 eta 35 m-ko distantziara dauden hesiak igarotzeko ahalmena izatea, azken metroetako oinkaden
luzera sasoiz antolatuta, eta ez urrats txikiak eginda.
–– Aldaken malgutasunari eustea
Gako-jarduerak
–– Takoetatik irten eta lehenengo hiru hesien (pubisaren garaieran) arteko tarteetan hiru urrats eman.
–– Takoetatik irten eta lehenengo hiru hesien (pubisaren garaieran) arteko tarteetan lau urrats eman.
–– Oinez, (2-3 oin-berme emanda) hurbil dauden hesi bateriak pasatu.

Jauzien eta jauzi horizontalen helburu orokorrak
Haurtzaroa
–– Lasterketa eta jauzia kateatzeko ahalmena izatea (ez atletismoko jauzi espezifikoak). Adin hauetan
lasterketa azeleratua egin eta balaztatu gabe salto egiteko ahalmena garatzea lortu nahi dugu. Berdin
zaigu baloi baten gainetik jauzi egin edo malda bat igotzeko bada edo luzera-jauziko jauslekura jauzi
egiteko bada.
–– Era eta forma guztietako oztopoen gainetik jauzi egiteko ahalmena izatea: aurrerantz, gorantz, bira
eginez…
Nerabezaro aurretik
–– Hainbat irteera-angeluko jauzien ibilbideak menperatzea (aurrerantz, gorantz…). Sasoi honetako gauzatze
modua kontrolatu egin behar da: “zelan” egiten den da garrantzizkoena, eta ez “zenbat” egiten den.
–– Jauziaren luzera eta norabidea menperatzeko ahalmena izatea. Doiketa jauziak egin, adibidez aurrerantz
salto egin eta aurrez ikusitako tokian erori.
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–– Birak eginda oinarrizko trebeziak menperatzea: salto + bira edo bira + saltoak (itzulipurdiak, pirueta…).
–– Oinarrizko jauzi anitzak ikastea: oin birekin hesien gainetik jauzi bertikalak, jauzi hirukoitzaren bigarrenak,
pentajauziak eta gelditik abiatutako jauzi hirukoitzak. Oldar-hankaren ekintza zuzena, hanka librearen
ekintza dinamikoa eta besoen ekintza egokia lortu behar dira.
–– Oldar aurretik azken oin-bermeak azeleratzeko ahalmena lantzea. Ez atletarik ohitu jauziaren aurretik
lasterketaren abiadura jaitsiz jauzia menperatzen.
–– Oinaren erreaktibitate lanaren eta jauzi guztien gauzatze-teknikaren lehentasuna bultzatzea.
–– 10 m-ko lasterketa egin ondoren luzera-jauzia zuzentasunez gauzatzea, ondorengo baldintzak beteta:
88 Talonamendu gabeko lasterketa (tokatzen den tokian).
88 Lasterketa progresiboa.
88 Menperatu daitekeen ahalik eta abiadura handienean oldarra egin.
–– Aurrerantz jauzia egitea, keinu ez egokiak saihestuta eta estilo naturala erabiliz.
–– Jauzi hirukoitzak eta pentajauziak zuzentasunez egiten jakitea.
–– Hurbilketa lasterketaren ibilketa teknika baliatuz egitea luzera-jauzia. Aldaka aurreratua izateko oso
garrantzitsua da hurbilketa lasterketa ibilketaz egitea.
Gako-jarduerak
–– Belaunaren garaieran dauden lau hesi jauzi bertikala zuzen eginda pasatu.
–– Luzera-jauzia egin, 15 m luze eta era naturalean egindako lasterketaren ondoren. Oldar-oholera heltzean
ez abiadurarik jaitsi. Oldarrari ondo eutsi.
–– Gelditik hasitako pentajauzia zuzentasunez egin.
Nerabezaroa
–– Aurreko aldiko helburuak tinkotzea.
–– 20-25 m luze eta era naturalean egindako hurbilketa lasterketaren ondoren luzera-jauzia egin.
–– Jauziak talonamenduarekin hastea. Halere, bidezko talonamendua egiteko, lasterketa egonkortuta behar
da egon.
–– Oldarra kontrolatzea ibilketa-hurbilketak eginez.
–– Lasterketa labur baten ondoren tranpolin txiki eta tinko baten gainean oldarra eginda, airean oreka
kontrolatzen saiatzea.
–– Jauzia egitea, oldarra ondo amaituta eta erortzea behar baino lehen egin gabe.
–– Hesi txikiak igaro eta jarraian luzera-jauzia koordinatzen jakitea.
–– Jauzi hirukoitza egitea, bost oinkadako bulkada-lasterketaren ondoren.
Gako-jarduerak
–– 20 m-ko tartean hiru oztopo txiki jauzi eginda pasatzea, hanka batez eta bidezko moduan.
–– Luzera-jauzia egin, 20 m-ko lasterketa orpokatua egin ondoren (aurreko sasoiko irizpide teknikoei
helduta).
–– Jauzi hirukoitza, bost oinkadako lasterketaren ondoren. Bigarren jauziaren luzerak, jauzi osoaren % 25a
izan behar du.
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Helburuak eta jarduera-gakoak gorako jauzian
Nerabezarora arte ez da listoia aholkatzen eta helburua da jauzia gorantz egitea. Kontuz ibili, lastaira sendoek
eta garaiek Fosburyren teknika ikastea nolabait oztopa dezakete eta (haurrak gorantz jauzi egin barik, lastairaren
gainera bota egiten direlako).
Haurtzaroa
–– Gorantz jauzi eginda, garai dauden gauzak ukitzeko gai izatea (soka bat, saski batetik zintzilik dagoen
uztaia…).
–– Artazi estiloan salto egiten jakitea, hurbilketaren zeihar eta saltometroaren beste aldean dagoen
hankarekin oldarra eginda.
–– Lasterketa eginda, jauzi eta beldurra kentzeko lastaira gainean jesartzea.
–– Atleta azeleratuz doala, bihurgunean lasterketan egiten jakitea (enborra erdirantz makurtuta).
Nerabezaro aurretik
–– Aurreko sasoiko helburuak tinkotzea.
–– Lasterketa linealean 3 urrats egin eta artazi estiloan jauzia egitea.
–– Flop teknika egiten jakitea, baina tranpolin baten gainean oldarra eginez.
–– Bihurgunean egin beharreko lasterketa menperatzea:
88 Bihurgune itxiak, espiralak eta zuzenkiak eta bihurguneak kateatu.
88 Bihurgune itxiak, espiralak eta zuzenak eta bihurguneak kateatu, eta gero oldarra egin.
88 Hanka batez bertikalean bulkada egin eta jarraian luzetarako ardatzean biratzeko gai izan.
Gako-jarduerak
–– Zilborraren garaieran dagoen gomatxoa edo listoia artazi estiloan zuzentasunez salto egin.
–– Bihurguneko lasterketa eta oldarra egin, nork bere garaiera baino 20 cm altuago dagoen gomatxo bat
buruarekin ukitzeko.
–– Bizkar erdiaren garaieran dagoen gomatxo (listoi) bat igaro, salto bi hankez eta bizkarrez eginda.
Nerabezaroa
–– Aurreko sasoiko helburuak tinkotzea.
–– Honako betebeharrak eginda Flop estiloan salto egiean:
88 5 zangokadako lasterketa.
88 Inklinazioak zaindu eta zera saihestu:
88 Oldarrean gelditu.
88 Listoiaren kontra joan.
88 Azken 3 urratsen lerrokadura galdu.
88 Bihurguneko inklinazioa galdu.
Gako-jarduerak
–– Fosbury estiloa erabilita tranpolin batetik salto egin eta sorbaldaren garaieran dagoen gomatxoa
gainditu.
–– Bular-hezurraren altueran dagoen gomatxoaren gainetik jauzi egin, artazi estiloa erabiliz.
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Jaurtiketen helburu eta gako-jarduera orokorrak
Haurtzaroa
–– Gauza arinak erabilita, era guztietako jaurtiketa xumeak koordinatzea.
–– Era guztietako gauza arinak erabilita, doiketa jaurtiketak egitea.
–– Jaurtiketak egitea, gauza arinak erabilita eta azelerazio lasterketa egin ondoren.
–– Desplazatzen jakitea, bira eman eta aurrera eginez.
–– Bira xumeak eta jaurtiketak kateatzen jakitea.
–– Txingoka aurrera eta atzera desplazatzeko gai izatea.
–– Bertikaleko ardatzaren inguruan eta bizkortasunez bira egiteko gai izatea.
–– Atletismo kutsuko jaurtiketak egiteko gai izatea, egokitutako tresnak erabilita:
88 Diskoa: gelditik hasita uztaia edo ringo-a erabili.
88 Pisua: alborantz urratsa egin eta gimnasia erritmikoko pilotak jaurti.
88 Xabalina: teniseko pilota edo harez betetako zorrotxo bat jaurti.
88 Mailua: gimnasia erritmikoko pilotak jaurti iraulketak egin ondoren eta heldulekudun zorroetan
sartuta.
Nerabezaro aurretik
–– Aurreko sasoiko helburuak tinkotzea.
–– Oinarrizko multijaurtiketen eta multijauzien exekuzio zuzena egitea.

Adi, jaurtiketa kate zinetiko guztia eginda izan behar du eta.

Gako-jarduerak
–– Kilo bateko baloi medizinala ondo (belaunak tolestuta eta bizkarra zuzen) jaurti:
88 aurrera begira, bularretik.
88 jaurtiketaren noranzkoari bizkarra emanda hasita.
88 mailuaren amaiera bakarrik eginda.
Pisu-jaurtiketaren berariazko helburu eta gako-jarduerak
–– Gauzatze-tekniko zuzena ondorengo ekintzetan egitea:
88 Gelditik hasita, kilo bateko baloi medizinala jaurti. Zaindu ezker aldeko ardatzak blokeatua eta
tinko eutsi behar diola.
88 Txingoka atzerantz desplazatu (enborra altxatu gabe eta beste hankaren “ostiko” ekintzaz
bultzatuta).
88 2 kg-ko pisua erabilita, bi bermeko posiziotik irten eta amaiera egin.
Gako-jarduerak
–– Gelditik hasita, kilo bateko baloi medizinala jaurti. Zaindu ezker aldeko ardatza blokeatzea eta eskumako
aldearekin bultza egitea.
–– Txingoka atzerantz desplazatu (lau jauzi egin enborra altxatu gabe eta beste hankaren “ostiko” ekintzaz
bultzatu).

2 Atletismoaren didaktika 231

–– Alboko urratsa eginda jaurtiketa egin (pisua lepotik kendu gabe, aldaka aurrera begira jarri eta ezkerreko
ardatza ondo finkatu).
Disko-jaurtiketaren berariazko helburu eta gako-jarduerak
–– 600 g-ko gomazko diskoak (edo beste tresna alternatiboak) erabiliz eta gelditik hasita, jaurtiketaren
teknika zuzena gauzatzea.
–– Bira aurrerantz eginda, uztai baten edo heldu daitekeen tresna baten jaurtiketak egitea. Ezkerreko ardatza
ondo finkatzen dela zaindu.
–– Aldaka-sorbalda lerroak disoziatuta eta besoa erlaxatuta dagoela jaurtiketa egitea.
–– Diskoa eskura egokitu.
Gako-jarduerak
–– Lau bira eginda desplazatu eta amaierako posizioan gelditu.
–– Berme-biko posiziotik abiatuta, zuzentasunez mazoa edo uztai bat jaurti.
–– Diskoa lurretik biraka eta zuzen joanda jaurti (15 m).
Xabalinaren jaurtiketaren berariazko helburu eta gako-jarduerak
–– Tenis pilota bat jaurtitzea erritmo oneko lasterketa egin ondoren.
–– Lurrean dauden dianen kontra doiketak egitea, distantzia txikiak erabilita xabalinak planea dezan.
–– Xabalinari planearaztea futboleko ateen listoia gainetik pasatzeko lain.
–– Era guztietako tresnak jaurtitzea ukondoaren posizio egokia zainduz.
–– Esku biz eta buruaren gainetik jotzea kg bat inguru dituzten baloiak, blokeatu behar den hanka aurreratuz
eta enborraren kakotze zuzena eginez (neurriz).
Gako-jarduerak
–– Gelditik tenis pilota bat jaurti ukondoa garai jarriz. Ezkerreko ardatza finkatu, enborra zuzen tenkatuta.
–– Makilatxo bat (lekuko edo antzerako) jaurtitzea hurbilketa lasterketa zuzena eginez eta makilak lurrarekiko
zut dagoen planoaren inguruan bira eginez (ukondoa txarto ateraz gero, makilak ez du ondo bira
egingo).
–– Doiketak: 8 m-ra dagoen uztai baten barruan pika edo xabalina iltzatzea
Nerabezaroa (jaurtiketa guztietan)
–– Jaurtiketen berariazko tekniken oinarriak ondo menperatzea (ohiko akatsak saihestu) honakoak ondo
zainduz:
88 Ondo eta urrun jaurti, tresna arinak erabiliz.
88 Ikasitako tekniken exekuzio bizkorrak bultzatu. Beti erritmo egokia izan.
88 Halterak eta karga-barra maneiatzen hasi.
88 Enborreko eta bizkarreko gihar multzoen garapen ona lortu.
Pisua: gako-jaurtiketa
–– Oin-biko posiziotik eta gelditik, pisua jaurti.
–– Alboko urratsa eta aldaka ondo kokatuta, pisua jaurti.
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Diskoa: gako-jarduerak
–– Oin-biko posiziotik eta gelditik hasita, xabalina jaurti.
–– Bira aurrera eginda diskoa jaurti.
Xabalina: gako-jarduerak
–– Gelditik hasita, xabalina jaurti. Hegan egin dezan lortu behar da (ukondoa ondo kokatu).
–– Azken urratsen erritmo zuzena (beste lasterketarik ez erabili, bi urrats asko jota).
–– 10 m-ra dagoen uztaira doiketa-jaurtiketak egin.
Mailua: gako-jarduerak
–– Iraulketak jarraian egin, iraulketa eta oldar-bira kateatuta egin.
–– Hiru oldar-bira egin ondoren mailua jaurti.
Proba konbinatuak
Ez dago berariazko helbururik zeren eta proposamen honen muina espezialitate guztiak ikastea da.

2 Atletismoaren didaktika 233

Bibliografia
Campos Granell, José; Gallach Lazcorre, José Enrique: Las técnicas de atletismo. Manual práctico de enseñanza,
http://coachr880.com/id43.html
Campos Granell, Juan; Gallach, Jose Enrique: Las técnicas del atletismo, Ed. Paidotribo.
“Cuadernos de atletismo” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 26. Espainiako atletismoko entrenatzaile-eskolak
argitaratua.
García Grossocordón, J.; Durán Piqueras, J.; Sainz, A.: Jugando al atletismo, Espainiako atletismoko
entrenatzaile-eskolak argitaratua.
Olivera Beltran, Javier: 1169 ejercicios y juegos de atletismo, (2 ale), Editorial Paidotribo.
Rius Sant, Joan: Metodología y técnicas de atletismo, Editorial Paidotribo.
Schmolinsky, Gerhardt: Atletismo, Ed. Pila-Teleña.
Vinuesa, M.; Coll, J.: Tratado de atletismo, Ed. Paidotibo.
Zenbait egile: Atletismo I, Atletismo II eta Atletismo III, Espainiako Komite Olinpikoak argitaratua. 30 irudi inguru:
jauziak, lasterketaren batzuk, jaurtiketaren bat edo beste.

235

Elhuyar Edizioak
Lanbide-heziketako gaiak

edizioak

ELHUYAR

• Administrazioa
• Elektrizitatea / Elektronika
• Elikagaigintza
• Fabrikazio mekanikoa
• Informatika
• Kimika
• Nekazaritza-jarduerak
• Osasuna
• Ostalaritza eta turismoa
• Zehar-lerroak
• Zurgintza eta altzarigintza

