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Atalak
Waterpoloa kirol gutxitua da. Prestakuntzari 
dagokionez, klub eta federazioetatik eragin behar 
da, baina zaila da euskaraz tresnarik aurkitzea. 
Klubeko jardueran, euskara normalizatu eta 
gure kirolarien familiengana kirola zein euskara 
hurbilduko dituen erreminta bat sortu dugu. 
Waterpolo-partida bat lehenengoz ikustera joango 
denari kirol hau ulertzeko oinarrizko ideiak agertu 
nahi izan dizkiogu, modu errazean, ondorengo 
lerrotan.

Waterpoloari buruzko ezaguera zabaltzeaz gain, 
espero dugu eskuartean daukazuen eskuliburuak 
jakin-mina eragin izana. Horrela izan bada, egon 
ziur egitasmoari jarraipena emango diogula.

1. Zer da waterpoloa? 
Waterpoloa uretan egiten den talde-kirola da. Haren helburua 
da baloia beste taldearen atean sartzea. Gol gehien sartzen duen 
taldeak irabaziko du partida; hori dela eta, bi taldeak aritzen dira 
elkarren aurka, nor baino nor.
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jokalariak2. Jokalariak
Waterpoloan, gehienetan, zazpi jokalari aritzen dira taldeko; benjamin 
eta kimu mailetan, sarritan, jokalari gutxiago aritzen dira. Partidetan, 
bainujantzia eta txanoa eramaten dituzte soinean, besterik ez. 

(Bi jokalari, neska eta mutila. Eta agertu behar dira bainujantzia eta 
txanoa).

2.1. Atezaina
Partidetan, talde bakoitzeko atezain bat izaten da uretan. 
Atezainak txano gorria eramaten du, gainerako jokalariengandik 
bereizteko. Atezainak, beste jokalariek ez bezala, bi eskuak 
erabil ditzake baloia gelditzeko, aldentzeko edota hartzeko.  atezaina



2.2. Jokalariak (eremuko jokalariak)
Atezainaz gain uretan aritzen diren gainerakoak 
“jokalariak” dira. Talde bietako jokalariak 
bereizteko, kolore ezberdinetako txanoak 
eramaten dituzte, eta txano bakoitzak zenbaki 
bat izaten du jokalaria identifikatzeko. 
Jokalariak igerileku osoan mugi daitezke.

2.3. Ordezko jokalariak
Aulkian eserita egoten diren jokalariak. 
Entrenatzaileak edozein momentutan 
sar ditzake uretara, beste kideren bat 
ordezkatzeko. 

jokalariak



3. Joko-eremua
Waterpoloa igerilekuan jokatzen da gehienetan; eta, beste 
batzuetan, hondartzan, lakuan, itsasadarrean... Joko-eremuak 
neurri ezberdinak izan ditzake mailaren arabera, eta, alboetan, 
marka batzuk izaten ditu, jokoz kanpoko eremua, penalti-
jaurtiketarako distantzia eta eremuaren erdigunea markatzeko. 
Perimetroa osatzen duten kortxerek mugatzen dute joko-eremua. 

Nazioarteko mailetan, emakumezkoen joko-eremuak 25 x 16 
metroko hedadura izan ohi du; gizonezkoenak, 30 x 16koa. 
Euskal Herriko igerileku askotan, 25 x 12,5 metroko joko-
eremuan aritzen dira.

Kimu eta benjamin mailetan, zelaia egokitu ohi da jokalarien 
baldintzetara, eta joko-eremua txikiagoa izaten da. 
20 x 12, 16 x 8 eta 12 x 8 neurrikoak izaten dira partidu horiek 
jokatzeko erabiltzen diren joko-eremuak. 

Lehiaketen antolatzaileek, eremuaz gain, bestelako baldintzak 
ere jartzen dituzte: sakoneraren gutxienekoa, nolako tenperatura 
izan behar duen urak, argiztapena...

joko-eremua



4. Epaileak
Epaile nagusiak bi izaten dira, nahiz eta batzuetan bakarra 
egon. Igerilekuaren alboetatik zuzentzen dute jokoa. Faltak, 
kanporaketak, penaltiak, golak eta abar txistuaz adierazten 
dituzte. Halaber, eskuekin keinuak egiten dituzte adierazpen 
batzuk egiteko, edo, beharrezkoa denean, jokalari, zale eta 
epaile-laguntzaileei, 
jokalarien zenbakia 
erakusteko. 

Epaile-laguntzaileak 
albo bateko mahaian 
egoten dira eserita, eta 
handik aktak egin eta 
kronometroak erabiltzen 
dituzte. 

epaileak “Aurrera,neskamutilaK”



oinarrizko arauak6. Oinarrizko arauak
Waterpoloa kontaktu-kirola da. Horrek esan nahi 
du talde bietako jokalariek, sarritan, hartu-eman 
fisiko estu eta zuzena izaten dutela. Horregatik, 
garrantzitsua da jakitea zer egin daitekeen eta 
zer ez. Arau-hauste bakoitzaren araberako zigorra 
jartzen du epaileak. 

Arau-haustea arina bada, epaileak jaurtiketa librea 
adierazten du beste taldearentzat, lekutik bertatik 
baloia jokoan jarriz, besterik gabe. 

Arau-haustea larria bada, epaileak denbora-
tarte baterako kanporaketa adierazten du (20 
segundokoa, gaur egun), edo penaltia (arau-haustea 
egin bada gol probable bat saihesteko).

Arau-haustea kirol-legea apurtzeko egiten 
bada, edo erasoren bat gertatzen bada, zigorrak 
larriagoak izaten dira, eta epaileak partidatik behin 
betiko egotz dezake jokalaria.

5.  Entrenatzaileak 
eta ordezkariak

Partidetan, taldeek entrenatzaile bi 
eta ordezkari bat eduki ditzakete. 
Hirurak aulkian esertzen dira, 
jokatzen ari ez diren jokalariekin. 
Entrenatzaile nagusiak dauka, berak 
bakarrik, aulkitik altxatzeko eta 
bere jokalariei aginduak emateko 
baimena. 

“azkar
jokatu,
neskak”



oinarrizko arauakZerrenda dezagun zer egin ahal den eta zer 
ezin den egin waterpoloan: 

-  Jokalariek ezin dute baloia bi eskuez 
hartu edo ukitu. Atezainak bakarrik har 
dezake baloia bi eskuez.

-  Ezin da behea ukitu, ezta atea, 
igerilekuko hormak edo kortxerak ere. 

-  Ezin da baloirik ez duen jokalaria 
oztopatu (heldu, bultzatu edo urperatu). 

-  Ezin da baloia urperatu aurkari bat hurbil 
dagoenean.



Waterpoloaren sorrera7.  Waterpoloaren sorrera
Waterpoloaren hasierari buruzko informazio gutxi daukagu. 
Badakigu “polo” hitza Tibeteko hizkuntzaren “pulu” (pilota) 
hitzetik datorrela, eta “water” hitzak, ingelesez, ura esan nahi 
duela; hortik datozkigu, waterpolo hitzaz gain, “polo acuático”, 
ur-polo, “wasserball”...

Kirol honen sorreraren inguruan, teoria bi nagusitzen dira: 
teoria baten arabera, igeriketa-txapelketa luzeen atsedenetan, 
entretenimendu gisa, norgehiagoka jokatzen zen zaldi-
buruekin hornitutako upelen gainean uretara sartzen ziren 
talde biren artean. Arraunak erabiltzen zituzten uretan mugitu 
ahal izateko eta golak sartzeko. Bigarren teoriak, ordea, 
lehenengoaren ildoari jarraitzen badio ere, defendatzen du 
uretara sartzen zirenak igerilariak eurak zirela. 

Teoriak teoria, waterpoloa Ingalaterran jaio zen, XIX. 
mendearen bigarren erdialdean. Horregatik, kirola horren 
(gaur egun ezagutzen dugun bezala) benetako hasiera 
aipatu nahi bada, erreferentzia egin behar zaio “Times” 
egunkariaren 1870eko uztailaren 21eko artikulu bati, non 
aipatzen zen zazpina gizonek osatutako taldeek jokatzen zuten 
kirol bitxia. 

polo 
acuático

ur-polo

wasserball

waterpolo

1870 XIX



Waterpoloaren historia
WATERPOLOA: XVIII. mende-amaiera edo XIX. mende-hasiera 
aldean, kirol berria agertu zen Ingalaterran. Hasieran poloan 
oinarritzen zen, baina egurrezko upelen gainean jokatzen zen.

HASTAPENAK: gaur egungo kirolaren hastapenak ere 
Ingalaterran hasi ziren XIX mendearen erdialdean. 
Errugbia bezalakoa zen, ibai eta lakuetan jokatzen zen, eta 
helburua zen baloia beste taldearen eremura eramatea.

LEHENENGO ARAUDIA: London Swimming Club-ek 
igerilekuetan jokatu ahal izateko araudia sortu zuen.

1800

1850

1869

LEHENENGO PARTIDA: historiako lehenengo waterpolo-
partida Wilson jaunaren igerilekua inauguratzeko jokatu 
zen, bere jendearen eta Eskoziako mendebaldetik etorritako 
igerilarien artean. Garaiko historiagileek esan zuten partidak 
iraun zuela baloia apurtu zen arte.

OFIZIALTASUNA: Ingalaterraren eta Eskoziaren artean jokatu 
zen lehenengo nazioarteko partida ere. Bitxia bada ere, bi 
taldeek arau ezberdinekin jokatzen zuten beren herrialdeetan. 
Horren ondorioz, “London Swimming Association”-ek arauak 
bateratu zituen eta ofizialtasuna eman zion kirolari. 

HEDAPENA: Ameriketako Estatu Batuetara heldu zen. 

1878

1885

1888

8. Waterpoloaren historia



Waterpoloaren historia Waterpoloaren historia
PARIS: kirol olinpikotzat agertu zen gizonezkoen waterpoloa, lehenengo 
aldiz, Parisko 1900eko olinpiadetan; eta, futbolarekin batera, hura izan 
zen olinpiadetan sartu zen lehenengo talde-kirola. 

FINA-REN ARAUTEGIA: FINAk (gaztelaniaz, Federación Internacional 
Natación Amateur) mundu osoan inposatu zuen araudi britaniarra.

SIDNEY: emakumezkoen waterpoloa lehenengo aldiz agertu zen 
egitarau olinpikoan. Gizonezkoena baino 100 urte geroago.

1900

1911

2000

Waterpoloaren historia Waterpoloa Euskal Herrian
Garaiko “El Noticiero Bilbaino” egunkariaren berriak aipatzen zuen 
legez, 1912ko irailaren 22an waterpolo-partida bat jokatu zen, “Club 
Deportivo Bilbao”-k Abran antolatutako igeriketa-txapelketaren 
ondoren. Hurrengo urteetan oso kutuna izan zen modalitate berri hura. 

1913ko abuztuan, Bilboko jai-egitarauaren barruan, 
ibaian jokatu zen lehenengo waterpolo-partida Bilbon: 
Deportivo de Bilbao eta Nautica Portugalete lehiatu 
ziren norgehiagoka hartan.

Waterpoloak Euskal Herrian 
eman zituen lehenengo pauso 
haietatik gaur egunera arteko 
garapena izugarria izan da. 
Hala, egun, Euskal Herrian 
hainbat liga-txapelketa 
daude jokoan: nagusi mailatik 
benjamin-aurreko mailara, 
emakumezko, gizonezko eta 
misto mailetan. 



partida abiatzeko jokaldia
9. Partida abiatzeko jokaldia
Waterpolo-partidak modu berezian abiatzen dira: norgehiagokak 
epailearen txistu-hotsarekin batera hasten dira. Epaileak hasiera 
adieraztearekin batera, bi taldeetako jokalariak erdirantz abiatzen dira 
igerian, baloia harrapatu nahian; hura hartzen duen taldeak egingo du 
lehen erasoa.

Atseden-tarteen ondoren, partida berrabiatzen denetan, modu berean 
egiten da, hasierako esprint ikusgarri horrekin.

10. Partida
Partidak hainbat zatitan banatuta egoten dira (iraupen eta kopuru 
ezberdinekin, mailaren arabera), eta, bakoitzaren amaieran, taldeek 
atseden-tarte bat izaten dute, entrenatzaileek askotan aginduak emateko 
baliatzen dutena. 

Nazioarteko mailako partidek 8 minutuko 4 zatiko iraupena izaten dute. 
Gazteen eta haurren partidek bestelako iraupen eta banaketa izaten 
dituzte, beti ere jokalarien eta txapelketaren ezaugarrietara moldaturik. 

“bat,
bi,

hiiiru”

partida 



11. Arlo taktikoa
Jokoa lau fasetan antolatzen da beti: defentsa, trantsizioa, erasoa eta 
atzera-biltzea. Fase bakoitza baloia zein taldek duen eta jokalarien 
kokapenek baldintzatuko dute. 

-  DEFENTSA: baloia ez daukan taldea bere atea zaintzen 
saiatuko da, eta, aldi berean, baloia berreskuratzen saiatuko 
da. 

-  TRANTSIZIOA (defentsa-eraso trantsizioa): defentsako lana 
egin ostean, eta behin baloia berreskuratuta, talde horrek 
baloia eta jokalariak beste zelaira eramango ditu. 

-  ERASOA: behin jokalariak eta baloia beste zelaira eramanda, 
gola sartzeko saiakera egingo dute, gehienetan sei jokalari 
aritzen direla beste seiren aurka. 

-  Atzera-biltzea: erasoaldi baten emaitza gola ez bada, talde 
horrek bere atera itzuli behar du, hura babesteko. 

Beste bi fase berezi daude jokoan: “JOKALARI GEHIAGOKO 
EGOERA” eta “JOKALARI GUTXIAGOKO EGOERA”. Batzuetan, 
jokalari bat (edo gehiago) kanporatua(k) d(ir)enean, erasoaldia 
jokalari gehiagorekin egiten da; edo, defentsaren ikuspuntutik, 
jokalari gutxiagorekin. 

“jokalari 
gehiagoko

egoera”
“jokalari gutxiagoko egoera”

arlo taktikoa



oinarrizko keinu teknikoak
-  Jauzia: askotan jauziak egin behar dira, bai gora egiteko (baloia 

mozteko, paseak edo jaurtiketak egiteko), bai lekualdatze 
azkarra egiteko. Horrelakoetan, zangoei eragiten zaie, biak 
batera eta kanpotik barrualdera (bular-estiloko zango-kolpean 
bezalaxe), besoek, eskuek eta gorputzak lagunduta. 

-  Gorputzaren posizioa: waterpoloak badauka gainerako kirolek 
ez duten bereizgarri bat. Izan ere, waterpolo-jokalariak 
horizontalean zein bertikalean aritzen dira uretan, etengabe 
beren gorputzaren posizioa aldatuz. Posizioak eta aldaketak 
menperatzea ezinbestekoa izaten da jokalarientzat. 

12.  Oinarrizko keinu teknikoak
Waterpoloa uretan jokatzen den kirola izanik, urak berak 
baldintzatzen ditu keinu teknikoak. Beraz, horietako keinu asko 
uretan eroso aritzeko eta urak ematen dituen erresistentziak 
gainditzeko izaten dira. 

-  Bizikleta zango-kolpea: waterpoloak duen keinu tekniko 
bereizgarriena bizikleta zango-kolpea da. Zangoak 
txandakatuz eta zirkuluak eginez mugitzen dira, jokalariak 
ur-azalean mantentzeko. 

-  Igeriketa burua gora: jokalariek batetik bestera ibili behar 
dute igerilekuan zehar. Lekualdatze horiek, ohiko igeriketan 
ez bezala, burua gora egiten dira gehienetan, jokoan zer 
gertatzen ari den jabetzeko.

-  Pasea: paseak egiteko hainbat modu daudenez, hainbat 
teknika daude. Paserik ohikoenean, jokalaria bertikalki 
kokatuta dago baloia eskuan duela, besoa atzera botatzen 
du, eta gero aurrera, baloiari abiadura emateko. 

-  Jaurtiketa: paseak bezala, jaurtiketa-mota asko daude. 
Jaurtiketak pasearen antza dauka, baina baloiari abiadura 
handiagoa eman behar zaio besoa aurrera eramatean. 



13. Zaleak eta gurasoak
Waterpolo-partidetan, zaleak jokoaren parte 
garrantzitsua dira; euren babesa eta berotasuna 
eskertzekoak izaten dira horren kirol gogorrean 
aritzen diren kirolarientzat. Harmailetan 
daudenek, eta batez ere gurasoek eta lagunek, 
kirol-legez aritu behar dute beti.  
 
Ondoko hamar puntuak oinarrituta daude Bizkaiko 
Eskola Kirola programak zaleek eta gurasoek izan 
beharreko jarrerak arautzeko egindako “ikusle onen 
dekalogo”an: 

Umeek ondo pasatzeko eta, kirolaren bidez, balioetan 
hezteko jokatzen dute. Umeen helburua ez da jendea 
entretenitzea, ezta garailea izatea ere. 

Txalo itzazu parte-hartzaile guztien ahaleginak. 
Garrantzitsuena ez da emaitza.

Umeak motibatu nahi badituzu, esaten diezun guztiak 
positiboa izan behar du. Ikasten ari dira, eta huts 
egitea prozesuaren parte da.

Errespetua agertu behar duzu jardueran parte hartzen 
duten kide guztiekin (ikasleak, entrenatzaileak, 
arbitroak eta jendea). 

4

zaleak eta gurasoak 1

2
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zaleak eta gurasoakNahiz eta zuk jakin zer egin behar duten, jardueraz 
umeek gozatu behar dute. Ez esan zer egin behar duten, 
erabakiak hartzea euren ardura da-eta.

Arbitroen erabakiak errespetatu behar dira. Umeak 
animatu behar dituzu hori egitera eta ezarritako 
araudiaren arabera jokatzera.

Ez duzu onartu behar jarrera ezegokirik edo indarkeriatik, 
edonork sortuta ere.

Jarduera amaitutakoan, umeek izandako hobekuntza eta 
garapena baloratu behar dituzu; lortutako emaitzak ez 
dauka garrantzirik.

Ikusleek arau hauek betetzen badituzte, lortuko dugu 
jarduera denentzat onuragarriagoa izatea.

Zure portaera zeure seme-alabentzako eredua 
izango da.
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