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SARRERA 
 
Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoak honakoa 
dio 8. artikuluan: 
1. Elkarteen izendapenean ez da onartuko haien identitateaz errakuntza edo nahasterik sortaraz 
dezakeen inongo termino edo adierazpiderik, ezta elkarteen nolakotasuna zalantzan jar dezakeenik 
ere, bereziki pertsona juridiko ezberdinei dagozkien hitz, kontzeptu edo ikur, akronimo eta 
antzekoak erabilita, elkarkidetzakoak izan zein ez izan. 
2. Ez dira onartuko legearen kontrako izendapenak edo giza eskubide oinarrizkoak urratzen 
dituztenak. 
 
Kirol klubak eta elkarteak sortzea eta haien jarduera arautzen dituen otsailaren 14ko 
29/1989 Dekretuak hauxe dio 7. artikuluan: “Honako elementu hauek osatuko dute klubaren 
izena: elkarte modalitatearen aipamena eta kirol izaera, kirol modalitatea, izen edo kalifikatzaile 
bereizgarriak eta patronimikoa. Ezingo zaio klub bati inskribaturik dagoen beste baten izenarekin 
guztiz bat datorren izenik jarri. Izenaren elementu guztiak berdinak ez badira ere, ez da onartuko 
nahasketarik sortaraz dezakeenik.” 
 
Hori dela eta, kirol erakundeek legezko arau hori betetzeko tresna eraginkor bat izan 
dezaten, honako irizpideak ezartzen dira kirol kluben izendapenak aukeratzeko garaian, 
harik eta Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea erregelamendu bidez 
garatzen den arte: 
 
Irizpide orokorrak: 
 
1.- Izendapenak 5 elementu izango ditu nahitaez: 

• Elkartze-motari buruzko aipamena: “taldea”, “kluba” edo “elkartea” 
• Kirol izaeraren aipamena: “kirol” 
• Kirol modalitate nagusia; izendapenean ezin da erabili helburu sozialak jasotzen ez 

duen kirol modalitaterik. 
• Izen edo kalifikatzaile bereizgarriak 
• Patronimokoa: zuzenean loturik egongo da erakundearen helbide sozialarekin. 

2. Izendapena ezin da izan beste baten berdin-berdina, ezta jadanik inskribaturik dagoen 
beste batekin nahasteko bidea ere. 
3. Izendapenean ez da onartuko elkartearen identitateaz errakuntza edo nahasterik 
sortaraz dezakeen inongo termino edo adierazpiderik. Hartara, baztertu egingo dira, “kirol 
eskola” “kirol batzorde” eta horrelakoak.  
4. Izendapenetan gaztelaniazko zein euskarazko hitzak erabil daitezke. 
5. Zenbakiak ere ager daitezke, bai arabiarrak bai erromatarrak. 
6. Izendapenak ezin dira termino generikoez soilik osatu. Adibidez: “Ehiza Kirol Taldea”. 
7. Ez dira onartuko ohiko bihurtu diren ikurrez edo hitzez eratutako izendapenik. Adibidez: 
“Zaldien Lagunak” kirol Elkartea. 
8. Siglak eta laburtzapenak ezin dira izendapenean sartu, salbu eta erakunde mota 
adierazten dutenak: K.T. edo K.E. 
9. Izendapenak merkataritzako izen, marka edo produktu baten aipamena jasotzen 
duenean, inskripzio-eskaerarekin batera erakunde jabearen baimena aurkeztuko da. 
 



Berariazko debekuak: 
1. Debekatuta dago legearen kontrako termino edo adierazpiderik sartzea, bai eta ordena 
publikoaren eta Kirolaren Euskal Legeak eta Kirolaren Euskal Planak sustatzen dituzten 
balioen kontra daudenak ere: tolerantzia, berdintasuna, eta arraza, sexua, erlijioa… dela-
eta bazterkeriarik eza. Bereziki zainduko da “kirolean indarkeriari aurre hartzea eta errotik 
kentzea”. Adibidez, ez da onartuko “Indarkeria futbolean” moduko izendapenik.  
2. Izendapenean ezin da “Euskadi” hitza sartu, ezta hiru lurralde historikoen izenak ere. 
3. Izendapenean ezin dira “Euskal”, “Arabako”, “Bizkaiko” edo “Gipuzkoako” hitzak erabili, 
horiek lurraldean lurraldeko kirol federazioei baitagozkie. 
4. “Nazionala”, “Estatuko”, “Erkidegoko”, “Probintziako” eta “Udal” izenondoak, horiek 
Estatuaren, autonomia erkidegoen, foru aldundien eta udal erakundeen menpeko 
jarduera-esparruari baitagozkio. 
5. Ezta “ofiziala” izenondoa ere, hori Administrazio Publikoen jardunari baitagokio. 
 
Berdintasunaren kontzeptua 
1. Izendapen “berdintzat” joko da, ez bakarrik goitik behera izendapen berbera denean, 
ezpada ere honako gorabehera hauetakoren bat gertatzen denean: 
a) Hitz berberak hurrenkera, genero edo numero ezberdinean erabiltzen badira. 
b) Hitz berak erabiltzen badira, adierazpide edo termino orokor osagarriak erantsita edo 
kenduta, edo garrantzi gutxiko artikulu, aditzondo, preposizio, juntagailu, azentu, marra, 
puntuazio-ikur edo antzeko beste edozein partikula. 
c) Hitz ezberdinak izan arren, adierazpide fonetiko berbera edo berdintsua duten hitzak 
erabiltzen badira. 
2. Bi izendapen berdinak diren ala ez ebazteko, alde batera utziko dira erakunde motari 
dagozkion hitzak (kirol taldea, kirol elkartea edo K.K., hala badagokio) eta kirol 
modalitateari eta patronimikoari dagozkienak. 
 
 


