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1. Emakume pilotariak historian. Raketista profesionalak

Groseko frontoian raketista profesionalak Agustina Otaola sakean



2. Emakume pilotarien egoera gaur egun

 Azken 4 urte hauetan emakumezkoen pilotak hazkunde nabarmena 

(eskua)

 Interes mediatikoa nabaria da, baita instituzioen aldetik ere.

 Emakumeen beste jokamoldeak ezezagunak dira nahiz eta munduko 

txapeldunak euskaldunak izan.

 Emakumeok protagonistak gara kantxetan, baina ez gaituzte kontuan 

hartzen antolaketarako…

 Entitate eta enpresa batzuk jaialdiak eta abar antolatzen hasi dira, baina 

emakume pilotarion baldintzak ez dira aldatu.

 Emakumezkoen pilotak ez dauka egitura sendo bat eta ondorioz 

pofesionaltasunez aurrera egiteko arazoak ditugu.



3. Emakumeen jokamolde ofizialak

RAKETISTAK

 Gure 
aintzindariak

 Profesionalak

PALETA (ezker horma)

 Gomazko paleta
 Larruzko paleta*

PALETA (trinketea)

 Paleta argentinarra 
edo pala zabala

PALETA (30M)

 Paleta argentinarra 
edo pala zabala

ESKUZ

 4 ½
 Buruz-buru
 Binaka
 One wall edo wallball
 Frontball

ZESTA PUNTA

 56 metro
 36 metro

BESTE JOKAMOLDEAK

 Bote luzea, joko internazionala, joko garbi, frontenisa...



Neska gazteek pilotan etorkizuna izan 

dezaten zer egin dezakegu?



4. Emakume Pilotarien Elkartearen (EPE) sorrera

 Zer da EPE?

 16 urtetik gorako emakume pilotari federatuez osaturiko elkartea (± 80)
 Duintasuna eta berdintasuna lortzeko asmoarekin, kirol egituraketan lan 

egiteko sortua.

 Helburuak

 Emakumezkoen pilota bultzatzea, gestionatzea, erregulatzea eta 

egituratzea

 Emakumezkoen beste jokamoldeak plazaratu eta ezagutarazi

 Emakumezkoen pilotaren erreferenteak izan nahi dugu, eredu bilakatuz



 Federazioekin, elkarteekin eta entitate publiko eta pribatuekin 

elkarlana bultzatu hitzarmenak eginez.

 Lehiaketa egutegi egokia sortzen saiatu federazio eta elkarteekin.

 Pilotarien formakuntzan hobekuntzak: teknifikazioak, prestaketa 

fisiko eta psikologikoak…

 Eliteko txapelketa erreferenteak antolatu eskuz, gomazko paletaz eta 

trinketean.

 Ereduak sortzeko hitzaldiak eta jardunaldi bereziak antolatu 

ikastetxeetan, kultur etxeetan...

 Pilota jaialdiak antolatu festetan, jai berezietan eta udan.

5. EPEren ekintzak



EPE-ko bazkide sortzaileak

Ibilbide berri baten hasiera



Eta zuek? Nolabait laguntzeko prest?



Eskerrik asko
zuen arretagatik!


