
 
 
 
 

“FLYSCH BELTZA” VIII. IGERI ZEHARKALDIA 
2022ko irailaren 17a 

 
 
ANTOLATZAILEA: 
EIBAR IGERIXAN  KIROL KLUBA 

 
DATA: 
2022ko irailaren 17a 
 
  
IBILBIDEA, ORDUTEGIA, DISTANTZIA ETA PARTE-HARTZAILE KOPURUA: 
Zeharbideak ibilbide hauek ditu:  
 

A) Saturrarango hondartzatik Debako hondartzaraino, sei mila eta bostehun 
metro inguruko distantziarekin (6.500 metro). 
 Ibilbide hau 11:00etan hasiko da.  
 Ibilbide hori egiteko gehieneko denbora hiru (3) ordukoa izango da. Bi (2) 

orduren buruan anoa-eremutik igaro ez diren edo hiru (3) orduko 
gehieneko denbora beteta Debako hondartzara iritsi ez diren parte-
hartzaileak jaso egingo dira. 

 Ibilbide honetan gehienez ere ehun eta berrogeita hamar (150) lagunek 
har dezakete parte.  

 
B) Mutrikuko portutik Debako hondartzaraino, hiru mila metro inguruko 

distantziarekin (3.000 metro). 
 Ibilbide hau 12:00etan hasiko da. 
 Ibilbide hori egiteko gehieneko denbora bi (2) ordukoa izango da. Debako 

hondartzara bi (2) orduko gehieneko denbora beteta iritsi ez diren parte-
hartzaileak jaso egingo dira. 

 Ibilbide honetan gehienez ere laurehun (400) lagunek har dezakete parte. 
 
 
PARTE HARTZEKO BALDINTZAK: 

 Adin nagusiko edonork parte hartu ahal izango du, federatuak izan ala ez. 
 14 urtetik gorakoek ere parte hartu ahal izango dute, federatuak izan ala ez.  
 14 urtetik goitiko adingabeek gurasoen edo beren kargura dagoen tutorearen 

baimena beharko dute, eta, gainera, kirol-curriculum labur bat aurkeztu beharko 
dute, entrenatzaileak sinatuta, probaren ibilbide ezberdinak egiteko gaitasun 
fisikoa dutela egiaztatzeko. Hala ere, probaren antolakuntzak irizpide 
teknikoarekin erabakiko du adingabeari parte hartzeko baimena ematen dion ala 
ez. 



 Inskripzioa pertsonala eta besterezina da, eta erregelamendu hau eta 
erantzukizun-deskargua onartzea dakar. 

 Parte-hartzaileek erregelamendu honetako baldintzak ezagutu beharko dituzte, 
eta izena emateko baldintza guztiak behar bezala bete beharko dituzte. 
 
 

IZEN-EMATEAK:  
 Epea: 2022ko irailaren 14ra arte, www. https://www.rockthesport.com/ web-

orriaren bitartez. 
 Prezio bakarra: hogeita hamabost euro (35,00 €) 

 
 Prezioan barne: 

o Istripu-asegurua. 
o Laguntza medikoa zeharbidean. 
o Distantzia handieneko ibilbiderako hornidura. 
o Ekitaldiko txanoa. 
o Pegatina. 
o Arropazaindegia. 
o Irteera-puntuetaraino garraioa. 

 
 Bajen kudeaketa: izena emanda duen parte-hartzaileren bat baja izanez gero, ez 

zaio inskripzioaren zenbatekoa itzuliko. Hala ere, izen-emate hori mantendu eta 
erreserbatuko da etorkizunean zeharbidea egiteko.  

 Izen-aldaketa: inskribatutako titularraren izena zeharbidea hasi baino 15 egun 
lehenago baino ezin izango da aldatu. 

 Proba egun berean aldatzea, neutralizatzea edo baliogabetzea: ez da 
inskripzioaren zenbatekoa itzuliko, baldin eta antolatzaileek ibilbidea moztu, 
aldatu edo baliogabetu behar badute, edo ezarritako ordutegiak aldatu behar 
badituzte, baldintza txarrak edo ezinbesteko baldintzak daudelako.   

 Proba egun batzuk lehenago bertan behera uztea: antolatzaileek aukera emango 
dute inskripzioaren% 50 berreskuratzeko, baldin eta proba bertan behera uzten 
bada kontrako edo ezinbesteko arrazoiengatik. 

 Epez kanpo ez da inskripziorik onartuko. 
 

 
NAHITAEZKO MATERIAL TEKNIKOA 

Saturrarango hondartzaren eta Debako hondartzaren arteko ibilbiderako, sei 
mila eta bostehun metro (6.500 m) ingurukoa eta A IBILBIDEA izenarekin seinalatua, 
igeriketako neoprenozko jantzia erabili beharko da. 
 

B) IBILBIDEA egiteko, Mutrikuko portutik Debako hondartzaraino eta hiru mila 
metro inguruko distantziarekin (3.000 m), ez da neoprenorik erabiliko. 

 
Bi probetarako hau eskatuko da: 

 Bainujantzia. 
 Igeriketako betaurrekoak. 
 Igeriketako txanoa, aukeratutako ibilbidearen arabera kolore desberdinekoa, 

erakundeak emandakoa, dagokion dortsala inskribatuta duela. 



 Txipa, jabetzakoa, inskripzioan datua jaso bada edo erakundeak emandakoa, 
orkatilan behar bezala jarrita. 
 
 

Gainera, gomendagarria da: 
 Baselina edo olioa, urratuak saihesteko. 
 Eguzki-krema eta, hala badagokio, antimedusak. 
 Txilibitua 
 Buia. 

 
MAILAK 
Emakumeak   

D MAILA ABSOLUTUA     1924/01/01             2004/12/31 

C MAILA - MASTER     1975/01/01 1984/12/31 

B MAILA - MASTER +     1965/01/01 1974/12/31 

A MAILA - BETERANOAK     1924/01/01 1964/12/31 

   

Gizonak 
 

D MAILA - ABSOLUTUA      1924/01/01 2004/12/31 

C MAILA - MASTER      1975/01/01 1984/12/31 

B MAILA - MASTER +      1965/01/01 1974/12/31 

A MAILA - BETERANOAK      1924/01/01 1964/12/31 

   
 
Trofeoak banatuko zaizkie lehen hiru sailkapen absolutuei eta kategoria bakoitzeko 
lehenengoari. 
 

IGERILARI POLTSA ETA DORTSALA 
Deban jaso ahal izango da, harri-lubetaren hasieran eta hondartzaren ondoan 
horretarako jarritako lekuan, 08:30etik aurrera. 
Igeriketako txanoa, pegatina eta txipa barruan dituen poltsa jasotzeko, izena eman 
duenak NAN, AIZ edo pasaportea aurkeztu beharko du. 
Parte-hartzaile bakoitzaren erantzukizuna da irteeran behar den orduan egoteko 
bidezkotzat jotzen dituen garraio-bideak bilatzea. Hala ere, parte-hartzaileek autobus-
zerbitzua izango dute aukeran, irteeretaraino joateko. Informazio hori dortsalak edo 
igerilari-poltsa biltzean emango da. 
 
 
 
ARROPAZAINDEGIA ETA NORBERAREN GAUZEN LEKUALDATZEA 



Parte-hartzaileek irteera-lekuan utzi ahal izango dituzte beren gauzak, eta helmugan 
kokatuko den jantzitegi nagusira eramango dira. Proban izena eman duen parte-
hartzailearen gauzak dituen poltsa, motxila eta abar bakoitzean, probaren dortsala 
duen pegatina jarri beharko da, eta txanoa dortsalarekin aurkeztuta edo hura 
erakutsita soilik jaso ahal izango dira. Erakundeak ez du bere gain hartuko poltsetan, 
motxiletan eta abarretan utzitako objektuen gaineko erantzukizunik. 
 
 
IRTEERA-LEKUETARAKO GARRAIOA 
Parte-hartzaileen eskura jarriko da Saturraran eta Mutrikurako autobus-garraioa. Azken 
autobusa proba hasi baino ordubete lehenago aterako da. 
 
IRTEEREN AURREKO BRIEFING-A 
Irteera hasi baino ordu erdi lehenago, informazio-saio labur bat egingo da, ezarritako 
arauak gogorarazteko eta zalantzak argitzeko. 
 
IRTEERAK 
Adierazitako orduan egingo da, Epaile Arbitroak eskatuta, soinu-seinalearen abisuaren 
bidez. 
 
 
OSASUN-LAGUNTZA ETA LAGUNTZA-ONTZIAK 
Zeharbideak mediku, osasun-langile eta sorosleek emandako osasun-laguntza izango 
du. Behar bezala seinaleztatutako laguntza-ontzietan egongo dira, eta irteeretan eta 
helmugetan ibilgailu medikalizatua izango dute. 
Laguntza-ontziek segurtasun-tarte jakin bat errespetatuko dute beti. 
 
 
IBILBIDEA ETA BALIZAK 
Antolatzaileek ibilbidea balizatuko dute bostehun metrotik behin (500 m), eta 
igerilariek orientatzeko jarritako itsasertzeko lerroari jarraitu beharko diote beti. 
 
 
ANOA 
Probaren ibilbide luzerako baino ez da aurreikusten, eta irteeratik hiru mila eta 
bostehun metrora (3.500 m) egongo da gutxi gorabehera. Ura, edari isotonikoak, fruta 
eta gelak eskainiko ditu. 
Anoa-puntuak edo -eremuak behar bezala adierazita egongo dira, ontzietan. Euskarri 
izan daitezke baina igerilariek ezingo dute bertara sartu.  
 
 
 
IBILBIDEA ALDATZEA, TRABESIA ETETEA eta EBAKUAZIOA. 
Helburu nagusia era guztietako arriskuak saihestea da. Antolakuntzak beretzat 
gordetzen du ibilbideak, ordutegiak eta zeharbideko anoa bertan behera uzteko, 
desbideratzeko, neutralizatzeko edo aldatzeko eskubidea, ezinbesteko arrazoiak 
eta/edo baldintza kaltegarriak direla-eta. 
Proba hasitakoan neutralizatuz gero, parte-hartzaile guztiak ebakuatu beharko dira. 
 



 
PROBA UZTEAK 
Parte-hartzaileren batek proba uztea erabakitzen badu, besoak altxatuz edo txilibitua 
joz sorospen-seinalea egitea gomendatzen zaio, eta gertuen dagoen itsasontziak 
laguntza gisa balioko dio ebakuazioaren zain dagoen bitartean. 
Hala ere, erakundeak eskubidea du igerilari bat proba uztera behartzeko, baldin eta 
izugarrizko nekea, deshidratazioa, hipotermia, erritmo oso motela edo normaltasunez 
igeri egitea galarazten dion beste sintomaren bat erakusten badu, Erregelamendu 
honetako edozein arau betetzen ez bada eta proba hasi zenetik arauzko etenaldia 
agortu bada. 
 
HELMUGA 
Parte-hartzaile guztientzat berdina izango da, eta Debako hondartzan egongo da. 
Bertan, txip elektronikoak kontrolatzeko alfonbra jarriko du antolakuntzak eta 
zeharkaldiaren helmuga eta amaiera markatzen duen arku puzgarriarekin mugatuta 
egongo da.  
Helmugako arkua zeharkatu ondoren, parte-hartzaile bakoitzak bertan dauden 
antolakundeko kideei eman beharko die txipa. Parte-hartzaileren batek txipa galtzen 
badu, erakundeari jakinarazi beharko dio bertan, bere denbora kontuan hartu ahal 
izateko. 
 
 
PENALIZAZIOAK 
Deskalifikazioa ekarriko dute ondorengoek: 

 Hondakinak botatzea gaitu gabeko eremuetan edo ingurumena errespetatzen ez 
duten jokabideak izatea. 

 Gainerako parte-hartzaileekiko eta/edo antolakuntzarekiko mespretxuzko eta 
kiroltasunaren aurkako jokabideak izatea. 

 Aurrez izena eman gabe parte hartzea. 
 Beste parte-hartzaile baten dortsalarekin parte hartzea, salbu eta araudian 

aurreikusitako moduan aldaketa baimentzen bada. 
 Helmugan txip-kontrola ez pasatzea. 
 Osasun-zerbitzuen eta/edo antolakuntzaren aginduak eta erabakiak ez 

errespetatzea. 
 Laguntzako edo anoako ontzietara igotzea. 

Deskalifikazioaz gain, beste proba batzuetan parte hartzeko debekua ekarriko du beste 
parte-hartzaile batzuei laguntza ez emateak. 
 
 
IRUDI-ESKUBIDEAK 
Antolakuntzak beretzat gordetzen du, esklusiboki, probaren irudiaren gaineko 
eskubidea, bai eta probaren ikus-entzunezko eta kazetaritzako ustiapena ere. 
 
 
 
 
 
DATUEN BABESA 



 
 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan 
eta Informazio Sozietatearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 
uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritakoa betez, eta EIBAR IGERIXAN KIROL 
KLUBAk (IFZ: G75174649) emandako informazioa jaso eta gero, parte-hartzaileak, 
inskripzioaren bitartez, baimena ematen du datuak biltzeko galdetegiaren bidez 
emandako datu pertsonalak arduraduna EIBAR IGERIXAN KIROL KLUBA duen izaera 
pertsonaleko fitxategi automatizatu batean sartzeko. Fitxategi hori modu 
konfidentzialean lantzen da, eta helburu hauek ditu: ekitaldian parte hartzea 
administratzea; probako informazioa kudeatzea, batez ere denborak, argazkiak eta 
bideoak; parte-hartzaileen kontrol estatistikoa egitea; kolaboratzaileek eta babesleek 
eskaintzen dituzten jarduerak, zerbitzuak eta artikuluak sustatzea edo argitaratzea. 
Izena emateko prozesuari eta haren formularioari baimena emanez, parte-hartzaileak 
bere datu pertsonalak EIBAR IGERIXAN KIROL KLUBAri lagako dizkio, aipatutako 
helburuetarako. Hala ere, parte-hartzaileak edozein unetan ezeztatu ahal izango du 
emandako baimena eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko 
eskubidea erabili ahal izango du. Horretarako, EIBAR IGERIXAN KIROL KLUBera jo 
beharko du, helbide elektroniko honetara idatzita: flyschbeltzatrabesia@gmail.com 
 
 
ERANTZUKIZUNAREN DESKARGUA 
Proban izena emateak berekin dakar araudi honetan jasotako arauak onartzea eta 
parte-hartzailea zeharkaldirako behar bezala prestatzea, baldintza meteorologikoen 
zorroztasunaz jabetuz eta antolakuntza zeharkaldian parte hartzearen ondoriozko 
osasun-arazoetatik salbuetsiz. 
Izena eman duten parte-hartzaileek beren borondatez eta beren erantzukizunpean 
egiten dute, eta erakundea, laguntzaileak, babesleak eta beste parte-hartzaile batzuk 
salbuesten dituzte proban parte hartzeagatik izan ditzaketen kalteetatik. Ez da 
onartuko deskargua onartzeko laukia markatuta ez duen inskripziorik. 
 
 
ARAUDIA ALDATZEA 
Antolakuntzak Erregelamendu hau aldatzeko eskubidea izango du. Ondorengo 
aldaketa oro jakinaraziko zaie parte-hartzaileei, dagozkien bitartekoen bidez. 
Proban izena emateak Erregelamendu hau onartzea eta aitortzea dakar. 
 
 
 Eibarren, 2022ko ekainaren 17an.- 
 


