
 

 

 

 

 

 

 

DANAK BAT P.A. 

2020-2021 KIROL MEMORIA 

Danak Bat P.A. klubaren 2020-2021 denboraldiko Kirol memoria parte hartu duen txapelketa 
ofizialetan, baita taldea osatzen duten pilotarien kopurua era.  
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2020-2021 denboraldia 
Denboraldi arraroa talde honetako kide guztientzat, lehenik eta 
behin bete behar genituen nuerriengatik, hurrena normaltasunez 
entrenatzeko arazoengatik eta garrantzitsuena, harmailan ikusle gutzi 
egoteagatik. 

Arrazoi hori eta beste batzuk direla eta, Mungiako Txapelketa bertan 
behera utzi behar izan dugu; izan ere, dena antolatuta bagenuen 
ere, datarik ez dagoenez, bertan behera uzti behar izan dugu 
bigarren urtez jarraian. 

 

Bizkaiko Kluben arteko Txapelketa 
Covid-19 pandemiaren ondoren hasi genuen lehen txapelketa. 
Irailean hasi eta maiatzaren erdialdean amaitu genuen. Txapelketa 
luze egin zaigu klub honetako partaide guztioi. 

Hasteko, instalazioak itxi egingo ditugu, eta hilabete igaro ondoren, 
normaltasunez lehiatuko gara lehiaketarik gabe eta 
entrenamenduekin, kontu handiz. Azkenean, kontu handiz eta 
gogotsu amaitu ahal izan genuen txapelketa hau, emaitza on 
batzuekin. 

 

Euskadiko Kluben arteko Txapelketa-Bizkaia Cup 
Bi txapelketa data berdinetan, baina pilotari ezberdinekin. Euskadiko 
txapelektan bikote gutxiarekin jokatu genuen, baina jokatu zutenek 
oso txapelketa ona egin zuten. Bizkaia Cup-en ere oso ondo aritu 
ziren bikoteak. 

 

Horregatik, Kluba pozik dago urte oso ezberdin eta zail honetan 
denek izan duten jarrerarekin. 

2020-2021 KIROL MEMORIA 

DANAK BAT P.A. 

Denboraldi zaila izan da 
guztiontzat, eta klubak 
egoera horretan behera 
egin du pilotari 
kopuruan. 96 pilotarik 
osatu dute taldea, 
baina 100 baino 
gehiago izango ziren. 
Pilotari talde hau bi 
taldetan banatzen da, 
lehena eskolakoa (14 
urtetiki beherakoak) eta 
fedaratuak (14 urtetik 
gorakoak). 
 

Eskola-pilotariak izan dira 
gehien sufritu dutenak, 
inolako txapelketa onarturik 
gabe eta neurri zorrotzekin. 
Hala ere, 46 pilotari izan 
ditugu entrenatzen 
denboraldi osoan, Eskuz 
zein palaz. 

Federatuetan 50 pilotarik 
jokatu dituzte txapelketa 
oficial guztiak, eta honako 
dokumentu honetan 
honetan ikus ditzakezue. 

 

 

Klubeko pilotariak 
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Bizkaiko Kluben arteko Txapeleketa 
 

Covid-19aren pandemiak markatutako denboraldi honetan, kirol arduradunak, delegatuek 

eta pilotariek diziplina batzuetan parte ez hartzea erabaki dute, eskuan izan ditzaketen 

lesioengatik. Hala ere, honako modalitate hauetan parte hartzen dute: 

 Eskuz Binaka 

Modalitate honetan maila ezberdinetako 

bikoteak aurkezten ditugu, Nagusiak bi 

bikoterekin, Gazteak bikote batekin eta 

kadeteen bi pilotarirekin beste klub batzuei 

utzita. Azpimarratzekoa da bere kategoriako 

txapeldunorde izan zen pilotari baten 

emanaldia (alboko argazkia), eta gazteen final-

laurdenak. 

 Pala Motza  

Modalitate horretan bi bikote aurkezten ditugu, eta horietako batek finalerdietara iristea 

lortzen du, bertan galduta. 

 Larruzko Paleta  

Modalitate honetan bi kategoria bereizu behar ditugu: 

nagusiak eta kadete-gazteak. Azken honetan txapeldunorde 

geratu da (alboko argazkian). Nagusi mailan, Berriz, hiru bikote 

aurkeztu genituen. Zuzendaritza teknikoan ezarritako 

helburuak betez. 
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 Gomazko Paleta   

Azken urteetan titulu gehien lortu dituen atala izan da 

eta denboraldi honetan ez da gutziago izan. Maila 

nagusienean Txapeldun izan gara berriro (alboko 

argazkia) eta Bigarren mailan txapldunorde izan gara 

(beheko argazkia), maila gorenera igotzea lortuz. 

 

 

 Erraminta (Trinkete)  

Modalitate hori ez dugu asko praktikatzen, Bizkaian instalazio guxi daudelako eta gutxi 

praktikatzen delako. Edizio honetan bakarka baino ez dugu jokatzen eta pilotari bakarra 

dugu, Mikel Basterra, argentinako Gomazko paleta eta Larruzko paleta kategoria gorenean.  
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Euskadiko Kluben arteko Txapelketa 
 

Txapelketa honetara sartzeko, probintzialean egindako Kirol merituengatik lortu behar da, 

horegatik, ez dugu beti txapelketa hau jokatzen. Aurten, hurrengo kategoria eta 

modalitateetan jokatzeko aukera genuen.  

 

 Larruzko Paleta  

Modalitate honetan nagusi eta kadete mailako pilotariek ordezka gaituzte. Baina 

mugikortasun murrizketengatik Frantziako Mouguerre Kluba nahietaez erretiaratu eta beste 

klub uko egin ondoren, ez genuen kadete mailako txapelketa jokatu.  

Aldiz, nagusi mailan jokatzen dugu eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko Kluben aurka ligaxka 

jokatu ondoren, finalerdietara sartzen dira, bertan galduz. 

 

 Gomazko Paleta   

Txapelketa honetan jokatzen zen 

Modalitatea, parte-hartzerik gabeko 

hainbaten ondoren. Gure pilotariak, 

Azken bi urteetako Bizkaiko 

txapeldunak, finalera iritsi eta 

irabazten saiatzea zuten helburu. 

Arabako Amurrio, Errekaleor (Gasteiz), 

Legutio klubeen aurka eta 

Mutilendako Galar (Iruña) klub 

nafarraren aurka jokatu ondoren, finalera zuzenean iritsi ziren, sailkapen ligaxkan zehar. 

Txapeldun geratu ziren (goiko argazkia) Basaurin jokatutako finalean.  
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Bizkaia Cup 
 

Txapelketa hau Euskadiko Kluben arteko txapelketan sailkatu ez direnek jokatzen dute, 

beraz, modalitate hauek aurkezten ditugu: 

 Eskuz Binaka 

Modalitate honetan maila ezberdinetako 

bikoteak aurkezten ditugu, nagusian bi 

bikoterekin, gazteak bikote batekin eta 

kadeteen bi pilotari beste klub batzuei utzita. 

Nagusien bikote batean “txapela” lortzen da 

(alboko argazkia). Gazteek, Berriz, txapelketako 

txapeldunordea lortu zuten (beheko argazkia). 

 

 

 

 

 

 Pala Motza  

Oraingo honetan bikote bakarra aurkezten dugu lehiaketan. 

 Larruzko Paleta  

Modalitate honetan bi bikote baino ez ditugu aurkezten nagusi kategorian, baina horietako 

bat kadeteek osatzen dute, eta horientzako lehiaketarik ez dagoenez, kategoria honetan 

inskribatu behar ditugu. 
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 Gomazko Paleta   

Txapelketa honetan ere finalera heldu 

ginen, aurkeztu genuen bikote bakarrarekin. 

Aurreko txapelketan bezala, ez genuen 

finala irabazi, eta txapeldunorde izan ginen. 

 

 

 

 

 

 

HERRIARTEKO Txapelketa 
 

Gure herria ordezkatzen dugun txapelketa hau Eskuz Binakako modalitatean baino ez da 

jokatzen, eta Bizkaia osoko 16 baino ez ziren aurkeztu, urtetik urtera parte hartzea gero eta 

zailagoa dela nabarmenduz. 

Hain herri gutxik parte hartu zutenez, herri handi bat egokitu zitzaigun, Galdakao kasu, 

hainbat ediziotan txapelduna izen zena. Hala ere, lau bi galdu genuen kanporaketa, baina 

nabarmentzekoa da parte hartu zuten pilotari guztiek, 14 urtetik hasi eta nagusiek, erakutsi 

zuten sintonia ona.  
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MUNGIA Txapelketa 
 

Txapelketa hau klubak antolatzea pentsatu zuen, beraz, data guztiak aurreikusita zeuden 

eta jokatzeko moduan antolatu zuen. 86 bikote genituen izena emanda, Euskadiko, 

Nafarroako eta Errioxako lurralde historiko guztietako pilotariekin. 

Hala ere, une horretan bizi genuen pandemia zela eta, ez genuen beharrezko baimenik jaso, 

eta bertan behera utzi behar izan genuen, datak, lehieketa-koadroak, koid-19 protokoloak 

eta abar egokitzeko eginda lana gorabehera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


