
 

               ALOÑAKO IGOERAREN ARAUDIA                       

 

1. LASTERKETA DATA ETA ORDUTEGIA: 

Eguna: 2020ko Apirilaren 26 

Irteera: 09:00 tan Oñatiko Foru Enparantzan 

Helmuga:  Leku berdinean kokatuko da. 13:15tan kontrola itxiko da. 

 

2. EZAUGARRIAK: 

Aloñako mendikatean zehar, altuera ertaiñean egindako mendi ibilbidea da, 

Artzanburu gaina izango delarik puntu altuena (1354 m). Oñatiko erdigunetik (230 

m) Urtiagainera (490m) abiatuko gara asfaltozko bidetan lehenik eta baso pistetan 

barrena ondoren. Urtiagainetik Belarrera doan bidexka hartutakoan maldak 

gogorragoak bihurtuko dira altuerako larretan zehar. Belarretik aurrera (922 m) 

Aloña tontorrera (1238m) eramango gaituen bide osoan, begi bistan izango dugu 

uneoro. Behin Aloñako gurutzera iritsita buelta eman beharrean, aurrerantz 

jarraituko dugu, Aloñako mendizerran barrena, Buetraitz, Akaitz, Arriurdiñ eta 

Artzanburu mendiak igoaz. Ondoren, Aloñaren ipar aurpegian aurkitzen den 

mehatzarien bide zaharretik barrena, Oñatiko plazara iristeko. 
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3. IBILBIDEA: 

Datuak:  

• Luzeera 22.6 km (3 km asfaltoan)  

• Desnibel positiboa 1868 m  

• Gutxieneko altura 230 m 

• Gehieneko altura 1352 m 

• Anoa postuak: 6 

        - Urtiagain-km4 (Likidoa) 

        - Aloña-km8 (Likido+solidoa) 

 - Eskista-km13 (Likido+Solidoa) 

        - Aginaga-km16 (Likido+Solidoa) 

        - Karolieta "Salditokia"-km21 (Likidoa)  

        - Helmugan-km22,6 (Likido+Solidoa)

Lasterketako ibilbidea banderintxo, plastikozko zinta edota laguntzaileekin 

seinalizatuta egongo da eta bertan aurkitu daitezkeen arrisku guneak behar bezala 

adierazita. 

Ibilbideko kilometroak ere kartel bidez argi adierazita egongo dira. 
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4. PARTEHARTZEA:  

   18 urtetik gorako atleta, mendizale eta kirolari guztiek dute proban parte hartzeko 

aukera, arautegi honetan adierazitako guztia onartu eta zehaztutako baldintza 

guztiak betetzen badituzte behintzat. 

 

5. MAILAK  

Gizonezkoen maila 

     Seniorrak: 18-44 urte bitartekoak 

     Beteranoak: 45 urtetik gorakoak 

(proba ospatzen den egunean duten adina) 

Emakumezkoen maila: 

    Seniorrak: 18-39 urte bitartekoak 

    Beteranak: 40 urtetik gorakoak 

 

6. IZEN EMATEA: 

Antolakuntzak bere sare sozial-en bidez ezagutzara emango du izenemate datak 

eta horretarako prestaturiko plataforma informatikoaren berri.  

Izenemateak gauzatzeko 2 epe egongo dira; lehena Oñatiarrentzako (100 dortsal) 

eta ondoren beste korrikalari ororentzako zabalduko da epea. Oñatiarrentzako 

tartean inskribitzeko baldintzak, Oñatin erroladatua izatea edota Oñatin 5 urtez 

erroldaturik izan egon izana da.  
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Dortsalak pertsonalak eta transferi ezinak izango dira. GUZTIZ DEBEKATUA 

izango da beste norbaiten izenean partehartzea edota beste korrikalari baten 

dortsalarekin lastertzea. 

Ez da dortsalen izenen aldaketarik onartuko,  

 

7. BAJA EMATEAK:  

Izenematearen BAJA eman nahi izan eskero, antolakuntzarekin harremanetan jarri 

beharko da. Lasterketa eguna baino HILABETE lehenago bada, izenematearen 

zenbateko osoa itzuliko zaio itxaron zerrendatik beste korrikalari bat sartzen 

denean.  

Lasterketa eguna baino hilabete gutxiago tartean emanez eskero baja, ez da izen 

ematearen dirurik itzuliko- 

Antolakuntzak dortsala duen korrikalari baten baja jakiten duenean, itxaron 

zerrendatik sartuko du korrikalari berria izen ematearen urrenez urren. 

 

8. DORTSALEN BANAKETA: 

Dortsalen banaketa lasterketa egunean bertan egingo da,  goizeko 7:45etatik 

8:30etara Oñatiko Foru Enparantzan (irteera puntuan). 
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Derrigorrezkoa da lasterketa osoan zehar dortsala gorputzaren aurreko aldean eta 

agerian eramatea. 

Dortsala jasotzerako orduan derrigorrezkoa da dokumentazio bat erakustea (NAN 

edo gida baimena).  

 

9. DENBORA KONTROLAK: 

    * Denbora kontrola chip bitartez egingo da. 3 denbora limite izango duen kontrol 

puntuak egongo dira. 

    *  Puntu hauek pasatzen ez dituenak, lasterketatik kanpo geldituko dira. 

        - Aloña: 1:45  

        - Eskista: 2:45  

        - Helmuga:4:15 

 

10. ERRETIRATZEA: 

Ibilbidean zehar lasterketa utzi edota erretiratu behar izan eskero, antolakuntzari 

abixua eman behar zaio, bertan aurkitzen diren laguntzaile bateri esanaz. 
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11. SARIAK:  

* Aloñako igoerako podium-a (Gizon-Emakumeak) 

      1. 300€ , Txapela , Garaikurra  

      2. 200€ eta Garaikurra  

      3. 100€ eta Garaikurra 

* Lehenengo 3 Beteranoak (Gizon-Emakumeak) - Garaikurra  

* Lehenengo Oñatiarrak (Gizon-Emakumeak) – Garaikurra 

* Aloñarako gurutzera igoera denbora onena 100 €  - Gizon eta Emakumetan: 

(Gizonak: 48:01(Imanol Goñi 2018) / Emakumeak: 56:30 (Maite Maiora 2017))  - 

Aloñako gurutzeraiñoko igoerako errekorra apurtzea lortzen duenak, derrigorrez 

lasterketa denboran amaitu beharko du, bestela ez zaio errekorreko saria emango. 

* Aloñako igoerako lasterketaren denbora hoberena 100€  (2:00:04, Ionut Zinka 

2014) (2:20:40, Maite Maiora 2017) 

Korrikalariei emandako opari poltsa FINISHER-entzat bakarrik izango da, hau da, 

lasterketa amaitu beharko da. 

Sari banaketa, 13:30tan Oñatiko plazan. 
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12. LASTERKETA BERTAN BEHERA USTEA: 

Anomalia klimatikoen (lainoa, elurra, abixuren bat… etab.) aurreikuspen modura, 

ibilbide alternatiboak prestatuko da edota ibilbidearen tarte batzuek moztuak izan 

daitezke, proba bertan behera uztea edo atzeratzea saihesteko.  

Egoerak horretara bultzatuz gero, ibilbideko uneren batean proba eten daiteke. 

Horrela gertatuz gero, proba eten den une horretako ordenaren edo puntu 

horretara iristen diren denboren arabera sailkatuko dira. 

Antolakuntzaren esku ez dagoen beste arrazoiren batengaitik bertan behera 

gelditzen bada lasterketa, korrikalariari ez zaio izen ematearen dirua itzuliko.    

 

13. MATERIALA: 

Antolakuntzak eguraldiaren arabera material desberdina exijitu dezake (txaketa, 

zira, eskularruak, buffa…). Irteera puntuan, tarte kontrolen batean edota helmugan 

exigitutako material horien eskakizuna edo kontrola egin dezake. Lasterketa 

aurreko egunetan antolakuntzaren sare sozial bitartez, email bitartez… abixatuko 

da beharrezkoa izango den materiala. 

Bastoien erabilera baimendu izango da baina hartu-utzi ano postuetan edota 

kontrol postuetan bakarrik egin ahal izanik.(Antolakuntza ez da material honen 

kargu egingo) 
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14. INGURUMENA:  

Lasterketa, bere zatirik handienean, edertasun natural handiko parajeetatik 

igarotzen da Aizkorri-Aratz Parke Naturalean eta, hau horrela, ingurunea ahal 

beste zaintzeko eta zaborrak kontrol-guneetatik kanpora ez botatzeko eskatuko 

zaie partehartzaile guztiei. Xede horrekin zabor-kontenedoreak ere ezarriko dira 

kontrol-guneetatik 25 metroko distantzia arte. 

Ingurumena edota bertako animaliaren baten ongizatea kaltetu ahal badaiteke, 

antolakuntzak ibilbidearen tarte bat alda edota moztu dezake. 

Oinarri-oinarrizko arau hau betetzen ez duen korrikalari oro probatik kanpora utzi 

ahal izango da. 

 

 15. OSASUN LAGUNTZA:  

Antolakuntzak sorospen- eta salbamendu-zerbitzuak atonduko ditu ibilbideko puntu 

estrategikoenetan. Era berean masaje-zerbitzuak, dutxak, komuna eta aparteko 

beharren bat duten edota ondoezak jota iristen diren kirolariei aurreneko laguntza 

emango dieten medikuak ere izango dira helmugan 
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16. ASEGURUAK: 

Lasterketako partehartzaile guztiek aseguru bat izango dute, probaren baitan min 

hartu edo istripuren bat izan eskero estalduko lukeena. Lasterketa ondoren 24 
ordu izango dira istripuaren berri emateko. 

 

17. SEGURTASUNA: 

Antolakuntzak, aurretik Lasterketako Batzordearekin hala adostuz gero, proba 

ordezko ibilbidetik desbideratzeko, beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak egiteko 

eta, eguraldiak hala eskatzen badu, maratoia bertan behera uzteko eskubide osoa 

izango du. 

 

18. LAGUNTZA EZBEHARRETAN: 

Parte-hartzaileek betekizun izango dute istripuren bat izan duen edonor laguntzea 

eta kontrol-guneetan edozein ezbeharren berri ematea. 

 

19. ERANTZUNKIZUNA: 

Antolakuntzak erantzukizun oro ukatuko du istripuren bat gertatuz gero edota 

zabarkeriaz jokatzen bada; eta baita parte-hartzaileen objektu pertsonalei 
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dagokienean ere, xede horrekin kontsigna-zerbitzu bat izango baita helmugan 

bertan. Horrela bada, parte-hartzaileek izango dute euren buruari edota hirugarren 

pertsonei eragindako kalte ororen erantzukizuna. 

 

20. ZIGORRAK: 

    * Beste korrikalari edota beste pertsona baten izenean partehartzeagatik 

hurrengo 4 urtean partehartzea galeraziko zaio korrikalariari.  

    * Ibilbidean zehar ano postuetatik kanpo zaborra edo zikinkeria bat bota eskero, 

lasterketatik kanporatua izan daiteke. 

    * Kontrol posturen batean ez pasatu edota dortsala irakutsi ez eskero, 

lasterketatik kanporatua izan daiteke. 

    * Ibilbidean zehar beste lasterkariren bat edota ikusleren bat arriskuan ipini 

eskero, lasterketatik kanporatua edota lasterketa sailkapenaren denporan 3 

minutuko zigorra izan daiteke. 

    * Antolakuntzak eskatutako materiala eraman ez izateagatik, ibilbidearen tartean 

lasterketatik kanpo edota lasterketa sailkapenaren denporan 3 minutuko zigorra 

izan daiteke. 

    * Antolakuntza edora sorospenkideetako baten adierazpen edota aginduei kaso 

egin ez eskero, lasterketatik kanporatua izango da. 

    * Ibildidean zeharreko tarteetara denpora kanpoz iritsi eskero, lasterketatik 

kanporatua izango da 


