
Getxoko Lurreko Munduko Sokatira Mundiala txapelketak 16  

selekzio nazional eta 580 kirolari bilduko ditu  

● Sokatira Mundiala, lur gaineko sokatirako Munduko Txapelketa irailaren 16tik 19ra jokatuko da 

Faduran, taldeka eta nazioka.  

● Pandemia garaiko lehen sokatira mundiala da eta, horrela, kirol honetako nazioarteko jarduera 

berreskuratuko da. 16 selekzio nazional eta 580 kirolari bilduko ditu.  

● Basque Countryk selekzio nazional gisa parte hartuko du 8 kategoriatan. 4 euskal klubek hartuko 

dute parte munduko txapelketan, 18 talde osatuz, 7 kategoriatan banatuta.  

● Basque Country eskubide osoko kidea da Nazioarteko Sokatira Federazioan (TWIF) 2015etik. 

Aurten, TWIFek 60. urteurrena ospatuko du.  

Gaur goizean aurkeztu dute Faduran lurreko modalitateko Munduko Sokatira Txapelketa, 

instalazio horietan irailaren 16tik 19ra egingo dena.  

Honako hauek izan dira aurkezpenean: Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza 

Politikako sailburua; Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol diputatua; 

Amaia Agirre, Getxoko alkatea; Igor Duñabetia, Euskadiko Herri Kirol Federazioko presidentea; eta 

Maaike Hornsta, TWIFeko idazkari nagusia.  

Lurreko Munduko Sokatira Txapelketa Getxon  

Getxon, eta zehazkiago Fadurako Kirol Parkeko instalazioetan, Munduko Sokatira Txapelketa 

jokatuko da datorren astean.  
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Munduko Sokatira Txapelketa da, Tug of War, nazioarteko izena duena, eta bertan  

Nazioarteko Federazioari (TWIF) atxikitako Nazioarteko Elkarteek eta herrialde horietako 

klubek parte hartzen dute.  

16 selekzio nazionalek hartuko dute parte Faduran eta 580 kirolari eta 50 epaile eta ofizial 

inguru izango dira lehian.  

8 kategoriatan jokatuko dira txapelketak, pisuen eta sexuen arabera, nazioen eta kluben arteko 

munduko txapelketan.  

Txapelketa 2020ko irailerako aurreikusita bazegoen, pandemiagatik atzeratuta izan zen. Klub edo 

taldekako mundiala lehenengo bi egunetan hartuko du, eta selekzio nazionaleko mundiala 18an eta 19an.  

Bizi garen testuinguruak izugarri zaildu du parte-hartzaileen antolaketa eta asistentzia mundiala 

honetan. Horregatik, oraingo honetan 16 selekzio nazional daude, besteak beste, Ingalaterra, 

Hegoafrika, Alemania, Txina Taipei, Herbehereak, Israel, Suitza eta Basque Country bera.  

Klubei dagokienez, 39 klub egongo dira, guztira 73 talde osatuz.  

Lur gaineko sokatira mundiala  

Munduko Txapelketaren deialdiaren arduraduna Tug of War International Federation – TWIF da, 

2015eko Malmoko Kongresuan munduko txapelketa antolatzeko Getxoren hautagaitza izendatu zuena.  

TWIF, Tug of War International Federation 1960an sortu zen. Beraz, txapelketaren aurten, Getxon, 

60. urteurrena ospatuko du. 2002tik, NOBk onartutako federazioa da.  
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Bost kontinenteetako 73 federazio nazionalek osatzen dute. TWIFen zuzendaritza  

talde exekutibo baten esku dago eta gaur egun Hegoafrika, AEB, Irlanda, Ingalaterra eta 

Herbehereetako kideek osatzen dute.  

Getxoko Munduko Sokatira Txapelketaren antolakuntzan parte hartuko duten sokatira taldeak 

dihardute, Euskal Herrian duela urte asko sokatira bultzatzen ari diren hiru erakunderekin batera: 

Euskadiko Euskal Joko eta Kirol Federazioak, Bizkaikoa eta Getxo Herri Kirol Taldea. Ekitaldia 

aurrera eramateko, Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Getxoko Udalaren, Laboral 

Kutxaren eta Euskal Kirol Federazioen Batasunaren babesa izan dute uneoro.  

Getxo munduko txapelketa baten egoitza izendatzea Euskal Herrian sokatiraren munduan 

selekzioaren ofizialtasuna lortzeko egiten ari den ahalegin gogor eta setatsuaren gailurra da, 

nazioarteko testuinguruan nortasun propioarekin lehiatzeko.  

Horrela azpimarratu du Bingen Zupiria sailburuak bere hitzetan, “Sokatira Mundiala berezia da. 

Erronka bat izan da mundu mailako txapelketa bat gurean hartzea, bizi dugun osasun egoeraren erdian 

gainera, baina gai izan garela eta garela erakutsi diogu munduari. Azpimarratzekoa da baita gure 

selekzioa, euskal selekzioa lehiatuko dela txapelketa honetan. Nazio moduan agertuko gara nazioartean. 

Ez da kirol guztietan egin dezakegun zerbait eta horregatik da garrantzitsua eta azpimarragarria”.  

Zentzu honetan, Lorea Bilbaok, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol diputatuak, 

adierazi du: “Txapelketaren helburuetako bat sokatira zabaltzea da, hau da, sokatira ezaguna izatea 

atzerrian zein hemen, gure artean. Balioan jartzea, aitortzea, eskertzea, txalotzea. Gure tradizinoan 

sustrai sakonak daukaz herri kirol honek, eta gainera beste puntako kirola askoak esakintzen ez 

deuskuena eskaintzen deusku, klub 
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modura eta herri modura mundu zabalean agertzea, garena erakutsiz, kirolari moduan  

zein kirol ikuskizunen antolatzaile moduan. Sokatirak duen handitasuna mundura zabaltzeko aukera da, 

parte hartzen duten kirolarien kopuruagatik, baita kirolariek duten maila handiagatik eta baita kirolak 

berak kulturan, izaeran, nortasunean duen adierazgarritasunagatik.  

Ahaleginari, sakrifizioari, errespetuari, talde-lanari, laguntasunari eta joko garbiari lotutako kirola.  

Munduko Txapelketa hau beste herrialde batzuekin senidetzeko modu bat ere bada, munduaren ikuspegi 

globala, sokatira oso geurea sentitzen dugu eta TWIF osatzen duten eta gure arreba den 73 herrialde 

baino gehiagorekin partekatzen dugu”.  

Getxok mundiala hartzeko duen aukerari dagokionez, Amaia Agirre Getxoko alkateak esan du "Getxo 

kirola intentsitate handiz bizi duen herria da. Horren erakusgarri da 2014an jaso genuen Kirolaren 

Europako Hiri Onenaren aitorpena. Gure herriko kirolaren eta jarduera fisikoaren inguruko elkarte- eta 

herritar-sarea sendoa eta oso aktiboa da, eta, beraz, uste dugu bisitatuko gaituzten kirolariak etxean 

bezala sentituko direla. Baina, gainera, Getxorentzat estrategikoa da kirolaren sustapena jarduera 

fisikoari eta aisialdi osasungarriari lotutako ekonomiaren eta turismoaren sustapenarekin lotzea. 

Horregatik guztiagatik, lehiaketa honek garenaren balioen zati handi bat irudikatzen du, eta izan nahi 

dugunera proiektatzen gaitu: nortasuna galdu gabe munduarekin konektatzen duen udalerri bat; kirola, 

jarduera fisikoa eta ohitura osasungarrien sustapena guztiontzako balioa eta ongizatea sortzeko 

estrategian txertatzen dituen herri bat ".  

Munduko txapelketa hau antolatzea erronka handia izan da antolaketa-mailan; izan ere, 

ezohikoak dira abian jarritako segurtasun-neurriak, parte-hartzaile guztiak COVIDetik 

babesten direla bermatzeko eta bermatzeko. 
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Igor Duñabeitia Euskadiko Herri Kirol Federazioko presidenteak aurkeztu ditu gai horiek  

prentsaurrekoan.  

Sokatira Mundialaren antolaketak bi oinarri nagusi izan ditu: alde batetik, txapelketaren 

garapena bere horretan ahalbidetzea. Bestetik, parte-hartzaile guztien segurtasuna eta osasuna 

bermatzea.  



Horrela, txapelketa honetan parte hartuko duten guztiek PCR negatiboa aurkeztu behar izango dute 

gure herrira heltzerakoan.  

Gainera, taldekako burbuiletan bilduta egongo dira, kanpoaldearekin kontakturik izango ez dutenak eta 

euren arteko kontaktua minimizatzen dutenak. Horretarako, kontrol-metodoak eta protokoloak ezarri 

ditu zerikusia duten alderdi guztietarako (ostatua, garraioa, espazioetako zirkulazioa, etab.).  

Txapelketak QuirónSalud enpresak ematen duen berme-zerbitzu mediko iraunkorra du, eta 

bertan isolamendu-eremu bat dago, lehiaketan zehar kasu sintomatikoren bat gertatuko balitz ere.  

Jendearentzako edukiera ere 500 pertsonakoa izango da, eta sarrerak aldez aurretik erreserbatzeko 

sistema bat prestatu da eskaerak kudeatzeko.  

Tokian-tokian, mundiala aukera ezin hobea da sokatiraren kirola hedatzeko eta balioesteko, 

modalitate inklusibo gisa, gaur egun, talde- eta adiskidetasun-balioak ematen baititu.  

Bestalde, lehia-mailan, munduko txapelketan herrialdez herrialde jokatzen diren hiru kategoria, 

gainera, 2022an Birminghameko (Alabama, AEB) Munduko Jokoetarako txartela lortzeko 

lehiatuko dira.  
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Maaike Hornstak, TWIFeko Idazkari Nagusiak, elkarteko presidentearen ordezkari gisa jardun 

duenak, honek ezin izango baitu Euskal Herrira bidaiatu pandemiak sortutako egoeragatik, eta hainbat 

lehiaketatan tiratzaile gisa Euskal Herrira egindako lehen bisitak gogorarazi ditu. Gaur egun, bere lagun 

artean euskal tiralariak ditu.  

Munduko txapelketa honetan parte hartu duten herrialde guztiek ezin dutela bidaiatu deitoratu du, 

COVID-19k ezarritako murrizketen ondorioz, baina bertaratutakoek euskaldunen abegi ona izango 

dutela eta txapelketa on bat eskainiko dutela ziurtatu du. Antolakuntzari egindako ahalegina eskertuz 

eta txapelketarako zorte ona opatuz itxi du hitzaldia.  



Basque Country talde nazionala  

2014an, TWIFek euskal talde nazionala eskubide osoko kide gisa onartu zuen Federazioan, eta, 

beraz, nazioarteko lehiaketetan parte har dezake, Basque Country izenarekin.  

Urte bereko abuztuan lehiatu zen lehen aldiz talde nazional bezala, AEBetako Wisconsin hirian ospatu 

zen Lurreko Sokatirako Munduko Txapelketan.  

Lurmutur Hirian egin zen azken Munduko Txapelketan, 2018an, Basque Countryko ordezkaritzak 

arrakasta handia lortu zuen eta zazpi dominarekin itzuli zen etxera: zilarra 560 kilotan gizonezkoetan, 

brontzea 500 kilotan emakumezkoetan eta zilarra azken jardunaldian 720 kilotan, Munduko Txapelketan 

jokatzen den probarik astun eta lehiakorrena.  

Eta beste lau taldekako modalitatean, bi domina Goiherrirentzat eta beste bi Gaztedirentzat: Goiherri, 

zilarra 560 kiloko kategorian; eta brontzezkoa gizonezkoen 640  
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kiloko proban. Eta Gaztedi, zilarra emakumezkoen taldearentzat 540 kiloko mailan; eta  

brontzea 560 kiloko proban, hain zuzen ere Goiherriren aurka.  

Kirolari dagokionez, Basque Country selekzioak arrakasta-maila handienak lortu nahi ditu, 

euskal selekzioek nazioartean edozein kirol-modalitatetan lehiatzeko duten gaitasuna eta nahia 

erakutsiz.  

Txapelketa honetan Basque Country selekzioak 8 mailatako tiraldiak jokatuko ditu: 500 kilo eta 540 

kilo emakumezkoak; 560 kilo, 640 kilo, 680 kilo eta 720 kilo gizonezkoak; 580 kilo mistoa eta 23 urte 

azpiko 600 kilo gizonezkoan.  

Herri parte hartzaileak  

Basque Country  

Belgika  



Txina Taipei  

Txekiar errepublika  

Ingalaterra  

Frantzia  

Alemania  

Israel  

Italia  

Latvia (Letonia)  

Herbeherak  

Polonia  

Rusia  
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Hego Afrika  

Suedia  

Suitza  

Informazio osagarria eta estekak  

Sitio web del Campeonato Mundial - Sokatira Mundiala  

TWIF, Federación Internacional Tug of War  

Federación Vasca de Juegos y Deportes Vascos  

Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vascos  

Getxo Herri Kirol Taldea  



Entrevistas, materiales e información  

Amaia Ocerin  

press@sokatiramundiala.com  

Tfno: 699 90 80 63  
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