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“Denak dira abantailak
badminton inklusiboan,
hobetzen laguntzen
digu eta”

Dina Abouzeiden izena berehala lotzen
da badmintonarekin. Txikitatik, duela
42 urte jaio zen Zaragozan, eta, ondoren,
Jordanian, aitaren herrialdean, erraketa
eta luma-bolarekin hasi zen, kirol hori
bizimodu bihurtu arte.
Berrogeitakoak gaindituta, Espainiako
masterra irabazi du. Carolina Marínen
miresle handia da, eta Just
Badminton bere klubetik
Elkarrizketaren
bideoa hemen
erakunde inklusibo bat sortu
ikus dezakezu
du kirol horretan hasi nahi
duen edonorentzat. Zuzenaken
eskutik, badminton egokituan
sakondu zenuen, Espainiako
federazioko entrenatzaileetako bat
bihurtzeraino.
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Badminton inklusiboa al da kirol
minoritario hori hazteko bidea?
Zalantzarik gabe. Nire kasuan, 2017an Just
Badminton kluba sortu nuenetik, beti izan
zen lehentasuna inklusiboa. Guztiontzako
kluba da, eta mugikortasun urriko
jokalariak egon ohi dira. Down sindromea,
garuneko paralisia eta desgaitasun
funtzionala duten jokalariak izan ditugu,
eta denok batera entrenatzen dugu. Ez
dugu inor bereizten. Egin behar dugun
egokitzapenaren barruan, bat gara. Ez dago
alderik. Denek bat egiten dute.
Gasteizen egin zen II. parabadmintoneko
txapelketa nazionalean, lehiaketa
inklusiboa sartu zuten esperientzia pilotu
gisa. Nolakoa izan zen?
Bikoteka egiten da, bata desgaitasunarekin
eta bestea desgaitasunik gabe. Nire kasuan,
Roberto Galdosekin jokatu nuen, aulkian
lehiatzen den Zuzenak taldeko jokalariarekin,
hainbat aldiz Espainiako txapeldun izan dena
eta nazioarteko txapelketetan goi mailan
lehiatu dena. Feeling asko dugu eta pistan
erakutsi genuen. Esperientzia hori ikusgarria
izan da, eta parabadmintoneko zirkuitu
nazionalaren barruan beste modalitate
bat bezala sartzen hasita dago. Oso ona
da jokalarientzat, entrenatzaileentzat,
asko aberasten gaituelako eta klub ezinklusiboetan desgaitasunen bat duten
pertsonei ateak irekitzen hasi direlako
txapelketa inklusiboetan lehiatzeko.
Nola aberasten du?
Teknikarientzat, entrenatzeko modu
askotan pentsarazten digu, talde sendoagoa
eta indartsuagoa sortzen laguntzen
digu. Dena abantailak dira, ez dut
desabantailarik ikusten.

Espainia masterreko
txapelduna 42 urterekin
Zure bizitzan, “dena da posible” oso
errotuta daramazu, ez?
42 urterekin lortu dudan master
kategoriako Espainiako badmintoneko

txapelagatik esaten baduzu, egia da (barreak). Ahalegina eta lana
badago, nahi duzun edozer lor dezakezu. Parabadmintonean
entrenatzeak asko lagundu dit eta beste ikuspegi bat eman dit. Ez
naiz bakarrik geratu badmintonean eta kito.
Kirol horrengatik eta horretarako bizi al zara?
Baietz esango nizuke. 9 urterekin hasi nintzen. Nire bizimodua da,
nire egunerokoa, nire aisialdia, nire guztia. Horregatik, hain txikiak
diren haurrak hain ilusio handiz ikusten ditudanean, hunkitu
egiten nau eta pentsarazten dit hainbeste ahalegin merezi duela,
hainbeste ordu ikastetxeetan, egunean-egunean hobetzen duten
eta Espainiako txapelketa batean podiumera igotzen diren neskamutilak edo desgaitasuna duten pertsonak prestatzeko. Horrek
zoriontsu egiten nau.
Badmintona kirol erraza eta zaila da. Nola azalduko dugu
kontraesan hori?
(Barreak). Hemen azalpena: Hastea erraza da, edonork jokatu,
luma-bola pasatu eta ondo pasa dezakeelako. Izurra izurtu behar
badugu, teknika ez da eskuratzen ez urte batean, ez bi urtetan.
Egunez egun da, urtez urte, eta aldiro leuntzen da. Zatirik zailena
da. Begira nire kasuan, 9 urte nituenetik arituta, gaur egun,
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entrenatzailea naiz, gorena, baina
prestakuntza gehiagorekin jarraitzen dut,
beti eguneratuta egoteko.
Erraketa kiroletan, zailena al da?
Ez nuke esango zailena denik, baina egia
da erraketa helduera batzuk dituela.
Ez da helduera bat bakarrik. Tenisak bi
dituela uste dut, eskuinekoa eta errebesa.
Padel profesionalagoan ere hainbat
motatako helduerak ditu. Bakoitza bere
trebetasunekin eta teknika ikasita, asko
goza daiteke eta maila onean lehiatu,
bakoitzaren gaitasunen arabera.

Carolina Marínen eragina
Zenbat eragin izan du Carolina Marínek
badmintonaren hazkundean Espainian?
Funtsezkoa izan dela esango nizuke.
Bere arrakastek badminton nazionala
irauli dute. Daukagun figura handia da,
erreferente bat. Gainera, urte askotarako
Carolina Marín dago. Bera gai izan da
erakusteko europar bat asiarren mailara
irits daitekeela. Bazirudien Japonia, Txina
edo Korea bezalako herrialdeak bakarrik
zirela txapelketa handiak irabazteko gai,
eta bera iritsi zen buelta ematera. Super
txapelduna da, irabazteko pentsaerarekin
eta kirolari prestakuntza oso onarekin.
Belauneko lesio larriaren ondoren erakutsi
du; izan ere, berriro ere lehiatu baita oso
maila altuan eta jarraitu irabazten. Ezin
dute berarekin. Beste galaxia batekoa da,
baina atzean lantalde tekniko aparta eta lan
handia dago.

gauzak ikasten jarraitzen dut, telebistan puntako jokalariak
ikusten eta haien kolpeen xehetasunak ikusten, ondoren praktikan
jartzeko. Dena bilakatzen da, eta duela 20 urteko teknika ez da
egungoaren berdina. Etengabeko ikaskuntza da. Nik 3. mailako

Zergatik gonbidatuko zenituzke
zalantzan daudenak badmintona
probatzera?
Mundu guztia gonbidatzen dut. Izan ere,
asko eta asko gure klubean entrenatu
ondoren lotu ziren. Mundu guztia da ongi
etorria. “Agian kirol honetan ez naiz ona”
pentsatzeko beldurra eta aurreiritzia
kentzea daukate. Beti dago lehen aldia
denerako. Egongo da denbora hobetzeko.
Oso kirol osoa da. Ez du huts egiten. 
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Zer da badminton

Leo Zhao. Pexels

inklusiboa?

B

adminton inklusiboa

inklusiboa badminton bateratua da,

kirol konbentzionalaren helburu eta

kirol hori bazterketarik

guztiekin batera. Beraz, entrenamendua

gaitasun berak planteatzen ditu. Kasu

eta lehiaketa mugikortasun murriztua

honetan, parte hartze aktiboa indartzen

duten edo ez duten pertsona guztiekin

eta sustatzen da, batez ere zereginetan

batera egiten dira. Hori errazteko, gutxitu

komunikatzeko eta aurrera egiteko

egiten dira mugikortasun faltaren eta

laguntzen bidez.

gabe ulertzeko modu bat

da, desgaitasuna duten per-

tsonek entrenamenduetan eta
lehiaketetan parte har dezaten
gainerakoekin.

badmintoneko pistako puntu urrunetara
iristeko zailtasunaren arteko aldeak.

Desgaitasun fisikoa duten pertsonen

Beraz, egokitzapen estrategia bat

kasuan, badminton inklusiboa

hartu nahi da, duela urte askotatik

egokitutako modalitatearekin lotuta

Horretarako, zenbait irizpide aplikatzen

beste kirol batzuetan aplikatzen dena

dago, “parabadminton” izenekoa. Gurpil

dira, badmintoneko jarduera guztietan

adin txikietarako (mini basket, futbol

aulkiko eta beste desgaitasun fisikoko

partaideen arteko ekitatea errazteko.

murriztua, mini tenis, baita mini

kirolariek (goiko eta/edo beheko gorputz

Beraz, desgaitasuna edo mugikortasun

badminton ere), eta kirol inklusiboan adin

adarrekoak) pista txiki batean jokatzen

murriztua duten pertsonek araututako

guztiak hartu behar dituena.

dute, ohiko badmintonarekin alderatuta.

eta arautu gabeko lehiaketetan

2020ko Tokioko Paralinpiar Jokoetan

batera parte hartzea ahalbidetzen

Arautegia

duen kirol praktikaren eredu bat

Arautegiak eta ohiko badmintonak

hartzea erraztu eta sustatu nahi da,

eskaintzen dituen ezaugarriek kirol egokia

lehiaketa koadro berberetan sartuta,

bihurtzen dute adimen desgaitasuna

kategoria desberdinen barruan.

duten pertsonak eta desgaitasun fisikoa

Ondorioz, badminton inklusiboa ez

duten pertsonak barne hartzeko. Bi

da badminton modalitate berri bat,

modalitateek nazioko, Europako eta

ez badminton egokituarena, ezta

nazioarteko lehiaketak dituzte.

parabamintonarena ere. Era berean,
kontua ez da lehiatzea parabadminton

Adimen desgaitasuna duten

olinpikoaren modalitateei. Badminton

pertsonentzako badminton inklusiboak

lehen aldiz lehiatuko da.

«Adimen desgaitasuna
duten pertsonentzako
badminton inklusiboak
kirol konbentzionalaren
helburu eta gaitasun
berak planteatzen ditu.»
4

05

Arabako Urrezko Emakumeak
Alavesas de Oro

Emakumeen kirolari buruzko aldizkari digitala
Revista digital sobre deporte femenino

Sailkapen funtzionala

Zutikako modalitatea: SL3, SL4 eta SU5

Berdinen arteko lehia errazteko, desgaitasun

motak. Beheko gorputz adarren muga

fisikoa duten kirolariak klase funtzionaletan

funtzional partziala edo osoa, SLren

taldekatzen dira, beren mugikortasun

kasuan, eta goragokoena SUren kasuan;

mailaren, indar mailaren eta abarren

hala ere, ez dute gurpil aulkirik behar kirola

arabera. Kirol klasea esleitzeko prozesu

egiteko. Modalitate honetan sartzen dira

horretan, gelan ebaluazio medikoa eta

espastizitatea, anputazioa, dismetria,

pistan ebaluazio funtzionala egin behar dira.

dismelia, etab.

Parabadmintonaren barruan 6 klase

Garaiera txikiko modalitatea: SS6

funtzional daude, Munduko Badminton

mota. Altuera txikiko kirolariak biltzen

Federazioaren lehiaketa arautegian

dira mota honetan, eta modalitatera

jasoak, eta horietako 2 gurpil aulkia duten

sartzeko gutxieneko irizpide batzuk

pertsonei zuzenduta daude.

daude. Desgaitasun intelektual, kognitibo
edo sentsoriala (entzumen edo ikusmen

Gurpil aulkiko modalitatea: WH1 eta

urritasunak) duten pertsonen kasuan,

WH2 motak. Beheko gorputz adarren

ez da sailkapen funtzional bat ezarri

muga funtzional partziala edo osoa; beraz,

bereziki; izan ere, oraingoz ez dago

kirolariak laguntza teknikoak behar ditu

programa paralinpikoan sartuta. Hala

distantzia luzeetan ibiltzeko eta gurpil

ere, kolektibo hori egoera berean dauden

aulkia erabili kirola egiteko. Modalitate

pertsonen aurka lehiatu daiteke, eta

horren barruan, honelakoak dauzkaten

lehiaketa hori desgaitasun motaren

jokalariak daude: hemiplejia, diplegia,

arabera taldekatu daiteke.

espastizitate larria, anputazioa, ataxia, etab.

Mugimendu
paralinpikoarekiko
erlazioa
1992tik Udako Olinpiar
Jokoetako kirol bat izan
da badmintona. Gaur
egun, Espainiak urrezko
domina bat dauka Rio
de Janeiroko 2016ko
Olinpiar Jokoetan lortua
Carolina Marín jokalariak
emakumezkoen bananako
diziplinan. “One sport, one
team” (“kirol bat, talde
bat”) lelopean, eta 2009az
geroztik, parabadmintona
Munduko Badminton
Federazioan sartu da, estatus
paralinpikoa lortzeko asmo
sendoarekin. Helburu hori
2014ko urriaren 7an iragarri
zen, eta parabadmintonak
estreinaldia egin ahal izango
du Tokio 2020an. Oraingoz,
adimen desgaitasuna duten
pertsonentzako badmintona
ez da kirol paralinpikotzat
hartzen Nazioarteko
Batzorde Paralinpiarraren
(CPI) irizpideei jarraiki,
baina Special Olympics kirol
erakundean diziplinatzat
hartzen da. Erakunde horrek
nazioarteko ekitaldiak
eta lehiaketak antolatzen
ditu, eta bere helburu
nagusia da populazio
bereziek parte hartzea, kirol
emaitzari hain garrantzi
handia eman gabe. 
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Non ikas eta goza dezakezu
kirol honetaz?
Jar zaitez harremanetan

Arabako Badminton Federazioarekin
ARABAKO BADMINTON
FEDERAKUNDEA

KIROLAREN ETXEA
Zerkabarren kalea 5
01001,Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
615 75 52 50

FEDERACIÓN ALAVESA
DE BÁDMINTON

federacion@arabadminton.com
www.arabadminton.com

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/eu/kirola

