


m ., . . _,..,~ .. 
..... ' 

r.(;-
1 ,. ) 

lliil / 

r 1! 1•11(;; 11 

! 

,,-:-1 

[] ·-
J 

' . 
,, 

. ·, @¡.._ lil/i. . ®v,~ >- ; ..._, •.. • -



BIHAR EUSKARIANS 
HITZAURREA . . 

k 
• t gonbidapen 

1 997 an sortu zen Eus arra ns, e 0,. 
bidez, lpar eta Hego Euskal Hernko errug-

bi-jokalariok biltzen dituen selekzio_a da. Elkartea 
Frantziako Errugbi Federazioan afiliatuta da_g~-
Gérard Murillo jokalari eta entrenatzaile oh10 izan 
zen klubaren sortzailea. Horrelo, Euskadiko errugbi 
tolde baten abenturori ekin zion berriro, Euskadiko 
iparroldeko eta hegoaldeko ¡okaloriekin. Lehen 
partida 1980ko abuztuan ¡okatu zuten, Wollhounds 
lrlandako barbarians deritzenen ourko Bilboko San 

Mames estadioan. 

20 urteko historiari esker, Euskariansok heldutasun 
betean daude, eta erregulartosunez eta mugarik 
gabe eman dezakete izena Euskal Herriko eta 
nazioarteko errugbi panoraman. Errugbizaleen 
lurrolde ospetsuoren ordezkari, Euskoriansek urtero 
jokatzen dituen partida urrietan euskal errugbiaren 
arauak errespetatzen dituzten tolde lehiakorrak 
erotzeko gai izan behar du: errespetua, inspirozioa 
eta eskuzabaltasuna. 

Kirol elkarteko zuzendoriek proiektu honi forma 
emotea eraboki dute, helburu argiak ezarriz urteko 
topaketak egin ahal izoteko eta bere komunita-
teorekin lotura estua izateko, erakundearen jorraipe-
na bermatzearren. 

"Eman ta zabalzazu munduan fruitua" 
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e Asmoen adierazpena 

1 Euskariansek ez du 
erakunde federale-
tatik kanpo geratu 

2 Euskariansek ez du errugbi 
modernoaren eta prolesio-
nalismoaren kontra joan 

3 Euskariansek euskal 
errugbiaren ordezkari 
izan nahi du, denek 

nahi. Haiekin lanki-
detzan aritu nahi du, bere 
aukeren eta baliabideen 
arabera, errugbiaren bila-
kaeran parte hartuz. 

nahi, ahaztutako errugbi 
baten nostalgiaren izenean. Hala 
ere, eboluzio konplexuen eta, 
batzuetan, kezkagarrien aurrean 
espíritu kritikoari eusten dio. Bur-
buila bat da eta bertan sarlu nahi 
duenak errugbiaren benetako 
esentzia aurkituko du. 

erraz ezagutzen duten 
joko alaiarena . Errugbia da 
lurralde baten eta mundura 
zabalik dagoen herri baten 
nortasun kulturala nabar-
mentzen duen baliabideeta, 
ko bat. 

___ ,,-z.a011e0 

"Euskariansen Estatutuak" osatzen dituzten funtsezko hiru printzipio 
horiei esker, honela definí daiteke proiektua: helburu nagusietan daude 
lehendik dauden instantziekin lehiatzea saihestea, beste batzuek ondo 
egindako lana berriro ez egitea, dauden egiturak aldatzea eragoz-
tea eta, batez ere, errugbiaren komunitateari beste zerbait eskaintzea, 
hezkuntzaren, pedagogiaren eta harremanen ikuspegitik, errugbiaren 
ideia ¡akin baten balioei ;arraituz. 
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MUGAZ GAINDIKOA 
PROIEKTU BERRITZAILEA. 
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Lehen aldiz, errugbiak Euskal 
Herriko zazpi probintzietako 
lurraldeak biltzen ditu modu 
iraunkorrean, asmo handiko proiektu 
bat bultzatzeko helburuarekin. 

Euroeskualdeko 
hiritartasuna sustatzea 
eta indartzea errugbiaren 
bidez. 

e Euroeskualdeko hiritartasuna bultzatzea 
Euroeskualdeko hiritartasuno sustotzea eta indartzea. 

Euskadiko lurralde guztiak errugbiaren eta haren balioen bidez biltzea. · 

Lurroldeko gazteen interokzioa eta parte-hortzeo bultzotzeo. Gozteen mugikortasuna eta Euskadiko 7 
probintzietan dauden Euroeskualdeko kluben arteko elkartrukeak erraztea. 

Mugaz goindiko topaketen kultura garotzeo, gizonezkoen eta emakumezkoen zazpiko errugbiko urte -
roko txapelketa baten bidez, Euskal Herriko 7 probintzietako klubekin. 

Errugbiko jokolarien mugaz gaindiko prestakuntza-programa bol egitea. 

Euskol nortasuna eta euroeskualdea sustatzea mundu osean. 

LURRALDE 
BATEN NORTASUNA. 

Euskal Herriaren identitatea 
bere hizkuntzaren erabilerari 

eslei dakioke. Boina sinplista 
litzateke esatea identitate horren 
aldarrikapena hizkuntzaren 
erabilerara mugatzen dela 
soilik. 
M lchel Cahen historialariak 
azaltzen duenez, "ez gara 
euskaldunak jaiotzen, baizik 
eta euskaldunak bihurtzen 
gara ikasketa sozial bati 
esker". lkasketa hori lurraldeak, 
historiak eta kokatzen den 
garaiak baldintzatzen dute. 
Laburbilduz, euskal nortasun• 
sentimendu hori antzinako 
familia-historia baten edo 
Euskal Herriko lurraldean 
izandako gizarte-bizipen 
batzuen emaitza izan daiteke. 

lrekitasun eta 
eskuzabaltasun nahiak 
gidatuta, Euskariansek 
euskal identitate horren 
existentzia soziala 
ahalbidetzen duten 
bektore ugarietako bat 
izan nahi dute. 

·Euskariansek Euskal 
Herriko errugbi jokalari 
gazteei amets eginarazi 
nahi diete eta egunen 
batean kamiseta 
hau janzteko nahia 
helarazi kirolerako eta 
nortasunerako ordezkatzen 
duen guztiagatik. 
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FORMAKUNTZA 
EUSKARIANS ZAZPI AKADEMIA 

e Bikaintasuna arlo guztietan 
. z ¡ Akademia IEZA) entrenamendu-zentro baten proiektua. 

Neska eta mutilentzoko Euskonons ozp 
. 1 k restakuntzaren mugaz gaindiko proiektua. 

Gozteen errugbiko eta profes1ono ero o P 

Euskera murgilduz ikasteko mugaz gaindiko proiektuo. 

k d. t atzaile eta enpresariekin elkarlanean arituko da. EZA Europan ezaguno iren en ren 

EZA bizitzoko arlo guztieton benetoko aurrerapeno bultzatzen saiatuko da zazpiko errugbiaren bidez. 

Gazteei zozpiko errugbiaren ikuspegi bakarro esk~intzearekin botera, ¡okoaren eta haren eskakizunen ezcigutza eta uler• 
meno helarozten diegu, maila gorenean jokatu chal izan dezaten. 

Goitasun horiek guztiak errugbi hamobostero eta edozein adin, altuera eta posiziotako jokalarietora tronsferi daitezke. 

Jokalcriak akademion sortzero gonbidatuta daude, urteroko erakarpen-programaren bidez. Programa honi esker, lur-
raldeko jokalaririk onenei erreparotu chal izango diegu, bai eskoletako eta klubetako lxapelketetan, bai talentua erakartzeko 
lurraldeko eskoletan antolatzen ditugun jardunaldietan. 

Programa sormenaren eta plazeraren inguruan egituratzen da, eta inplikatutako pertsona guztiei beren talentua sustatzeko 
aukera ematen zaie. 

Gazteen enpleguarekin lotutako mugaz gaindiko gizarte- eta hezkuntza-arloko proiektua, proiektuan dauden enpresabu-
ruei esker aurrera otero daitekeena. Gazteek EZA akademiari esker hasi ahal izango dute beren karrera profesionala. 

Bidasoa ibaitik hurbil dauden instalazioak, gazteak bildu, entrenatu eto prestatu ahal izateko guztiz hornituak. 

Garraio eta ostatu zerbitzua (gau eta egun) akademiako gazteentzat. 

e Helburua 
. . . h ndiko 'okalarien hurrengo Gure helburua da jokalari sortzoileen, moldagarrien, erresistenteen eta kual,fikazro da I gupenak izan behar 

belaunaldia babestea eta horren alde egitea. Jokalari horiek jokoa ulertzeko behar rren eza 
dituzte, eta goi-mailako kirolean aritzeko behar diren ahaleginak egin behar dituzte. · 

. . . . d' b'ra desberdinetan, beren Jokalari horiek beren klubetan 1okatuko dute, gure el,teko taldeetako krde rzango '.'ª 
1 
k k ekin jarraituko 

herrialdea ordezkatuko dute nazioarteko lehiaketetan edo beren ikasketa eta etork1zune 
O 

arrer 
dute mugaz gaindiko lurraldeko enpresa-sarearen laguntzarekin. 

. t kuntzan laguntzea Euskarians Zazpi Akademiaren erronketako bat gazteak gizarteratzen bultzatzea, haren_ pres~ k rabilgarria 
eta arrakastarako behar duten konfiantza ematea izango da. Euskarians Zazpi Akademra prore tua ia eraiki ahal 
dela sinetsita dauden enpresa eta zuzendariek interes berezia dute jokalariei beren proiektu pertsona izateko lresna guztiak emateko. 

E 6 h 
· k k · k h t ta prestatuko npresa uru one eta Eus anansek adostu dutenez, euren enpresek errugbilari gaztea ar U e . 

2 

lur-
dituzte, txanda_kako praktiken eta prestakuntza-kontratuen bidez. Euskariansek itxaropen handiak d,tu:d:, beren 
raldeko gaztenan eta ha,e_n potentzialean, gure beste helburuetoko bat gazte horiek prestatzea rzang 
tok,ko eta nazroarteko pro,ektu profesionaletan bete-betean gara daitezen. 
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e Chicas y Chicos, hasta el mejor nivel 

1 
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ZAZPIKO ERRUGBIA 
BIKAINTASU NA LORTZEA. 

( Hegoaldeko (Euskadi+ 
.Ncifarroa) eta lparraldeko 
lurraldeak ordezkatzea 
gizonezkoen eta 
emakumezkoen errugbi 7ko 
kirol-lehiaketetan. 

Eiiskariansen proiektua bere 
Euskarians Zazpi Akademian 
oinarritzen da, baita hainbat 
belaunalditako pertsonen 
artean erakundea eta bere 
irudia garatu eta indartzeko 
aukera emango dioten puntu 
eta ekintza batzuetan ere. 

,. .. ,l''Jieuskarians 
~ rugby · FFR , 

LIGUE RéGIONA LE 
NOUI/ELLE AQUITA INE 
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e Errugbi 7ko neskak/mutilak, etapa guztiak 
Emokumeen eta gizonen errugbia sustatu, bultzatu eta goratzea Euskal 

Herrian (Hegooldean eta lparraldean). 

"Euskol errugbia " identitatea sortzea Euskadi+ Nofarroa + Lapurdi + 
Zuberoa + Naforroa Behereo. 

Lotura estua egotea errugbi-eskolen, elkarteen eta Euskal Herriko, Front-
ziako eta Espainioko federozioen eta Akitania Berriko Ligaren artean. 

Euskariansen kudeaketari eta gorapenari buruzko beste gogoeto bat-
zuk (finantziazioa, sustapena, babesleen kudeaketa, etab.). 

Team Euskarians Zozpi: mugaz goindiko lurraldeko jokalari omateurren 
selekzioak, 2023ko udaberritik aurrero Euskariansen koloreak jantziko 
dituztenak Europako edo nazioarteko txapelketetan, hala nola Versoilles, 
Brusela, Norwich, Dubái edo Hong-Kong txapelketan, baila hurrengo 
Frantziako errugbi 7ko txapelketan ere. 

Euskarians Seven: 2024ko udaberrian, emakumezkoen eta gizonez-
koen nazioarteko zozpiko errugbi-txapelketa antolatzea Euskal Herriko 
hiri batean, 

Euskarians Zazpi Akademia: Errugbiko kanpalekuak antolatuko dituen 
formakuntza-akademia sortzea. 

Euskarions Zazpi Akodemiak bere taldeak eramango ditu txapelkete-
tara, goi-mailako errugbi-esperientzia eskaintzeko, teknikarien arabera, 
aurrerapausoa eman dezaketen akademiako jokalariei. 

Euskarians Zazpi Eguna: Urtero errugbi 7ka txapelketa batzuk anto-
latzea, mugaz gaindiko tolde amateurrekin eta eskolekin. 

Euskarians Zazpi taldeek Frantziako eta Espainiako lehiaketa naziona-
letan parte hartuko dute, baita nazioarteko txapelketetan ere gonbidapen 
bidez. 

Euskarians Zazpi BizKopa: Asteburu bateko errugbi-touch txapelketa 
mistoa antolatzea, mugaz gaindiko enpresa taldeek parte hartuta. 
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HAMABOS"EKO ERRUGBIA 
OSPEA. i' 

' 
Barbarians Britainiar eta Frantsesen ereduari jarraiki sortuak, Euskariansek (Euskol B b . 
nazioarteko 15eko errugbi partidak jokatzen dituzte. Trodizio hori errespetotu egin :r d onons) 
Euskariansen gainean arreta jarriko duen partida antolotzean. Gala-ekitaldia izan g O da urtero 
profesional onenekin, ¡ende ugari erakarriko duena, eta oihortzun mediatiko hand·g . a, ¡okalari ,a izongo duena . 

Urtean behin, errugbi ~-~5eko nazioarteko 
bi partidarekin 
(emakumezkoak eta 
gizonezkoak), Euskal 
Herrian edukiera 
handiko estadio batean: 
San-Mames, Reale 
Arena, Jean Dauger, 
Aguilera, El Sadar edo 
Mendizorrotza. 

Euskal errugbilari 
profesional onenen 
munduko selekzioa eta 
emakumezko euskal 
errugbilari onenen 
munduko selekzioa, 
selekzio nazional 
onenetako baten aurka. 
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e organigrama. 

LEHENDAKARITZA 
Enpresa-mundutik etorritako presidentea, 

lurraldea ondo ezagutzen duena eta harreman-sare 
garrantzitsua duena. 

Ohorezko lehendakariak: Gérard Murillo, René 
Viguera. 

BATZORDE ESTRATEGIKOA ERRUGBIKO ZUZENDARI BAT 
Lehendakari 1 
Errugbiko zuzendari 1 
Administratiboa eta finantzarioa 1 
Komunikazioa/ merkaturatzea 1 
Elkartea/babesletza/finantzaketa 1 TXANTILOI BAT 

Zuxendari teknikoak: 
.E,nlrenatzaile nagusi 1, garapen 
eta errendimenduko xuzendari 1, 
prestokuntzo fisi koko loguntzoile l. 
!" Zelulo medikao. 
"' ÉZA akademioko zuzendaria. 
,. Akcidemiako oholkulari teknikoak: 

EUSKARIANS ZAZPI AKADEMIA 

Zuzendaria eta zuzendariordea 
Aholkulari teknikook 
'Enbaxodoreak t 

en unitoteo 

- ! 
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LAGUNTZA 
, LAGUNAK EUSKARIANS. 

~ a_gunak Euskarians bazkide-
klubaren laguntzari esker, 
lurraldeko enpresek oscitua, 
Euskariansek beharrezko 
baliabideak izango dituzte 
beren errugbi prestakuntza 
& errugbi bikaintasuneko 
proiektua zehazteko. 

Euskal Herriko lurralde 
g~ ztietako (Euskal Autonomia 
Erkidegoko multzoa, 
Euskadi, Nafarroa) ezohiko 
baliabideak mobilizatzea, 
errugbia garatzeko asrilo 
handiko proiektuari 
jarraipena emateko, hau da, 
mugaz gaindiko loturak eta 
merkataritza-hárremanak 
sortzen dituen kirolari. 
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e Lagunak Euskarians kluba 
Lurraldeko enpresok Lagunok Euskarians elkartearen (Euskarionsen lagunak) instalazioetan biltzeo, Bihar Euska-

rians proiektu komunari jorroipena emateko. 

Elkartutako enpresen sore horri bizitza emotea, bilera erregularren eta esklusiboen bidez, mugoz goindiko 
enpresen artean negozioak eta aliantzok sortzea ohalbidetzeko. 

Mugaz gaindiko esperientzia bizilzea errugbiari esker eta Euskorians Rugby abenturaren inguruko istorioon 
parte hartzea. - / . 

Enpresa horiei aukera ematea bome-dinamika bat sortzeko, lurraldeko beste en presa batzuekin komunikatu eta 
elkarreraginean aritzeko, enpresei zuzendutako mugaz gaindiko errugbi touch txapelketa misto baten bidez:. 

Mugaz gaindiko euskal lurraldeak Euskariansekin estadio guztietan distira egitea, eta Lagunak Euskarians elkar-
tearekin mugaz gaindiko enpresa-arrakastok sortzea. 

e Euskarians aventura bizi 
Benetoko tokiak, elkartzeko ospea dutenak: Anoeta, Jean Dauger eta San Mameseko estadioak, 

Guggenheim museoa, Getaria, Hondarribia, Biarritz eta Gernika herriak, unibertsitateak, elkarte gastro-
nomikoak, sagardotegiak ... 

Berriro elkartzeko egun seinalatuok: Baiono, lruñea eta Gasteizko jaiak, Zinemaldia eta Euskal Herri-
ko jaialdiak ... 

Nazioarteko hainbat txapelketatan Euskariansekin esperientzia paregabeak bizitzeko aukera ematen 
duten kiral-hitzorduak: Europaka txapelketa, Frantziako txapelketa, Dubai 7, Hong Kong 7 ... 
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