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ZERBITZUAK 2022



ASFEDEBIK, BIZKIAKO KIROL FEDERATUAREKIN DUEN KONPROMISOA 
BERRITZEKO GUTUNA

BIZKAIKO KIROL FEDERAKUNDEEN ELKARTEA                                                                                        
-ASFEDEBI-

FEDERAZIOAK/ KLUBAK/ KIROLARIAK

Bizkaiko entitate eta kirolari agurgarriak:

gure Lurralde Historikoko kirol federatuaren esanetara.

Urte guzti hauetan. hainbat talde, pertsona, lehiaketa, kirol-arrakastak izan dira bata bestearen atzetik. 
Naiz eta garaiak eta egiteko eta pentsatzeko moduak aldatu, lehen egunean bezala, indarrean jarraitzen 
du gure gainditze-izpirituak eta kirol-arloan beharrezkoa den gizarte-berrikuntzaren aldeko apustuak.

Orain arte gertatu bezala, zuen konfiantza ezinbestekoa zaigu aurrera egiteko. Sareen sare baten 
sinergietan oinarritutako erakundea gara, eta horregatik denon egoitza den Kirol Etxean egunero egiten 
dugun lanarekiko onespena eta adostasuna izan gabe, pentsaezinak izango lirateke guztion artean sortu 
dugun harreman baten zilarrezko ezteiak.
Zuen esanetara izango gaituzue aurrerantzean ere, Bizkaiko kirol federatuarekiko gure leialtasun eta 
konpromiso botoak berritzen jarraitzeko.

ASFEDEBI: Bizkaiko Kirol Federatuaren Batasuna!
Adeitasunez,

Alberto Serrano Mora
-Presidentea-

Bilbon, 2022eko apirilak 1

Hogeita sei urte bete �itugu zuen on�oan,  horretarako behar �en zerbitzu-bokazioarekin, betiere



•Biomecánica y Ergonomía SL-k erabiltzen duen
marka komertziala da.

•Bere esparrua kirol ereginkortasuna da: 
Medikuntza, Biomekanika,Fisiologia, 
Nutrizioa,Aktibazioa,Berrikuntza…

•Kirol Etxean kokatuta daho, Bizkaiko Kirol
federazio guztiekin batera.

ESPERIENTZIA

•Custom4.us-ek Asfedebiren mediku azterketak egiten
dutu (>6.000 urtero)

•Custom4.us-ek Bilboko udaleko Udaltzaingo eta 
Suhiltzaileen prestakuntza fisikoa kudeatzen du.

•Ohiko zein txirrindularitza profesional taldeetako
esfortzu probak burutzen ditu.

ZER DA CUSTOM4.US?

www.custom4.us

http://www.custom4.us/


ESFORTZU PROBAK ETA AZTERKETAK

OINARRIZKOA

Federazio edo eskola kiroleko lizentzia lortzeko 

baliagarria. Iraupena: 15´

Burutu beharreko probak: 

Auskultazioa, anamnesia, elektro basala, espirometria, 

Ruffier Test-a, otoskopia (urpeko jardueretarako), 

ikusmen azterketa (Automobilismorako).

AURRERATUA

Erresistentzia probetako ziurtagiriak lortzeko zein 

kardiopatiak hautemateko. Horrez gain, federazio 

lizentzia lortzeko baliagarria. Iraupena: 30´

Burutu beharreko probak: 

Auskultazioa, anamnesia, elektro basala, 

espirometria, elektroa esfortzuan, esfortzu proba 

maximala.

https://citas.asfedebi.eus

21€

�0€

https://citas.asfedebi.eus/


ESFORTZU PROBAK ETA AZTERKETAK
ELITE

Esfortzu maximala bermatzeaz gain, kirolariaren forma-egoera 

aztertuko da, honek bere entrenamenduetarako erabiltzeko.

.- Iraupena: ordu bat

.- Burutu beharreko probak: 

Bihotz maiztasun maximoan oinarritutako entrenamendu 

erritmoaren zehaztapena; bihotz monitorizazioa atsedenean 

zein esfortzu maximoan; kardiopatiak hautematea esfortzuan: 

zineantropometria, gantz-tolesturak neurtzea.

ELITE´-LAKTIKOA 150€

.- Entrenamendu arautuak dituzten kirolariei zuzendua, kirol 

helburu argi bat dunak: lehiaketa, marka pertsonalak 

hobetzea, etab..-

- Iraupena: bi ordu

.- Burutu beharreko probak: 

Azido laktikoaren neurketan oinarritutako entrenamendu 

eremuak zehaztea; bihotz monitorizazioa atsedenean zein 

esfortzu maximoan; kardiopatiak hautematea esfortzuan; 

zineantropometria: gantz tolesturak neurtzea; marka 

posibleekin txostena eta hobetzeko gakoak             https://citas.asfedebi.eus

120€

https://citas.asfedebi.eus/


RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS DE ESFUERZO
V02 MAX 200€

Entrenamendu arautuak dituzten kirolarientzat, 
kirol-helburu argia dutenentzat, marka hobetu nahi
dutenentzat, lehiatzen direnentzat edo tartean sartu
nahi dutenentzat... Iraupena: 2 ordu

Egiten diren probak:
OXIGENO-KONTSUMOAREN neurketan oinarritutako
entrenamendu-erritmoak zehaztea. Bihotz-
monitorizazioa atsedenean eta gehieneko
esfortzuan. Ahaleginak egiten ari diren bihotzeko
patologiak hautematea. Zineantoprometria: 
tolesdura koipetsuen neurketa.

VO2 max
Gure gorputzak prozesatu dezakeen gehienezko oxigeno-kontsumoa. Zenbat eta handiagoa
bolumena, orduan eta erresistentzia fisiko handiagoa iraupen luzeko esfortzuekiko. Datu horri
esker, gure erresistentzia aerobikoaren maila ezagutu ahal izango dugu.
Atari aerobikoa (VT1)
Minutuko pultsazio kopurua eta gure gorputzean aldaketak eragiteko erabiltzen dugun
abiadura bezalako informazioa ematen du. Intentsitate-maila horien azpitik ez dugu
hobekuntzarik sortzen gure errendimenduan.
Atari anaerobikoa (VT2)
Puntu horretan oxigeno-ekarpena ez da nahikoa bere eskariari dagokionez, eta gure
gorputzean nekea nabaritzen eta azido laktikoa handitzen hasi gara. Pultsazioak gure bihotz-
maiztasun maximoaren % 80-85 artean egongo dira, baina aurkezten dugun forma fisikoaren
araberakoa izango da.

https://citas.asfedebi.eus

https://citas.asfedebi.eus/


20,00 €
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17,00 €

18,00 €
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15,00 €

�inarriz(o Medi(u Azter(eten bana(a(o prezioa:
*�utxiene(o taldea Kirol Etxean: 10 pertsona
*�utxiene(o taldea unitate mugi(orrera(o: 20 pertsona
* Azter(eta ba(oitze(o prezioa.  erga( barne.
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Oinarrizko azterketa
medikoen prezioak

http://www.asfedebi.com/serviciosmedicos


BIOMEKANIKA

TXIRRINDULARITZA
Lesioen sorburua atzematea. 
Neurriak zuzentzea. Pedalei
eragiteko teknikan
berreziketa. Konponbide
bakarrak eta neurrira: 
oinetakoak neurrira, jarlekuak, 
bizikletak neurrira

RUNNING
Lesioen sorburua atzematea. 
Lasterketako teknika
berprogramatzea. Korrikalari
bakoitzarentzat oinetako egokiak
aukeratzea.

Prestakuntza fisikoa
Aurrez-aurrekoa, 
distantziara ez. 
Helburuen arabaerako
planifikazioa. 
Progresioen kontrola eta 
diagnostikoa. 
Entrenamenduan
laguntzea.

CUSTOM4.US
-en beste
zerbitzu
batzuk

www.custom4.us

http://www.custom4.us/


2000-2020 
bitartean,                                   
ehun mila

azterketatik gora
egin izanaren

bermea…



INFORMAZIO GEHIAGORAKO:
Emaila:

kirolmedikuntza@asfedebi.eus

Tel: 94 441 09 04

www.asfedebi.eus

https://citas.asfedebi.eus

www.custom4.us

mailto:kirolmedikuntza@asfedebi.eus
http://www.asfedebi.eus/
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