
HIRUTXIKIAK TRAIL º

AURKIBIDEA

1> Aurkezpena

2> Mapa

3> Dortsalak eta korrikalariaren poltsa

4> Baliabideak

5> Balizak eta hornidura-puntuak

6> Parte-hartzaileen materiala

7> Ebakipuntuak

8> Eskerrak
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AURKEZPENA

Ermuar talde bat gara, denak

Artarrai Mendi Klubeko bazkideak, urte

asko daramatzagu Estatu osoan mendi

lasterketak egiten. Zaletasun horri esker

eta lasterketa hauengatik izan ez balira,

seguruenik, inoiz joango ez ginatekeen

hamaika ingurune natural, lagun eta herri

ezagutu ditugu.

Orain geu gara, gure herria, gure

ingurua, erdigunean jarri nahi dugunok

eta, lasterketa eta kalitatezko martxen

aldarrikapenari jarraituz, inguruko

herrietako jendea Ermura hurbiltzea

lortu nahi dugu, denok inplikatuz:

herritarrak boluntario gisa kolaboratuz,

animazio postuak jarriz, etab...

Mendizale askorentzat argi eta

garbi ezezaguna den edertasun handiko

ingurune batean barrena korrika eginez,

ekitaldiak 42 km-ko ibilbidea duten

mendi martxa eta lasterketa bat izango

ditu, gure inguruko hiru mendi

ezagunenetatik pasako dena, Urko, Oiz

eta Egoarbitza. Irteera zein helmuga

Ermuko plazan bertan izango da eta

ibilbidean zehar hainbat hornitze puntu

izango ditugu freskagarri likido eta

solidoekin.
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MAPA

Aparkalekua (Betiondo)

Karabanen Karabanak (Betiondo)

Dutxak (Arizmendi pilotalekua)
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DORSALA, KORRIKALARIEN POLTSA ETA KONTSIGNA

Zenbakia, korrikalariaren poltsa,

eta parte-hartzaile bakoitzarendako

opari bat emango zaizkio korrikalari

bakoitzari. Zenbakia jasotzeko

derrigorrezkoa izango da. NANa

erakustea. Banaketa 2022ko urriaren

14an Ermuko Merkatu Plazan burutuko

da 18:00etatik 21:00etara eta baita

probaren egunean bertan ere, hau da,

urriaren 15ean, goizeko 6:45etik

7:45era Martxarako eta 8:45era arte

lasterketarako.

Zenbakia ematearekin batera,

kontsigna zerbitzua eskainiko da.

Gordeko den motxila identifikatzeko

Korrikalariaren poltsak duen zenbaki

bera duen etiketa bat entregatuko zaio

izena ematen duenari.

Korrikalariek azken paellarako

eskubidea dute eta, horrez gain,

lagunentzat janari txartela ere

eskuratu ahal izango du. (JANARIA,

PAELLA, OGIA ETA EDARIA

TXARTELA 5€). Mahaikide kopurua

zehatz kudeatzeko janari txartelak

dortsalak banatzen diren lekuan salduko

dira.
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BALIABIDEAK

Izena eman duen pertsona orok,

ekitaldiak iraun bitartean, aseguru

esklusiboa izango du burutuko den

kirol-ekitaldirako, baita

mediku-zerbitzurako eta

anbulantzia-zerbitzurako ere.

Izena eman duen orok proba

amaitu ostean Arizmendi frontoiaren

kirol instalazioak dutxatzeko aukera

izango du.

Aparkalekuak seinalez zein

boluntarioz adieraziko dira.

SEGURTASUNA

Antolakuntzak ibilbideko puntu ezberdinetan mediku eta anbulantzia zerbitzua jarriko du.

Derrigorrezkoa da behar bezala identifikatuta egongo diren langile honen jarraibideak betetzea.

Mediku-zerbitzura joaten den korrikalari orok bere egoeraren iritziari eta balorazioari men egin

behar die, eta bere erabakiak onartu beharko ditu.

Lasterketa egiten den ingurunea eta puntuen arteko distantziak kontuan hartuta, arreta

medikoak egoera normal batean baino gehiago luza daitekeela kontuan izan. Hortaz, norbanakoaren

segurtasuna motxilan daraman materialaren araberakoa izango da.

Eguraldi-baldintzak hala aholkatzen badu, antolatzaileek lasterketaren ibilbidea alda dezakete

edo proba partzialki edo guztiz eten.

Lasterketaren zuzendaritzak eskubidea du lasterketaren oinarriak aldatzeko ezinbesteko

kasua dela eta.
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BALIZAK  ETA HORNITZE PUNTUAK

Antolakuntzak probarako baliza

berezien bitartez ibilbide osoa

seinaleztatuko du. Ibilbidearen

markaketa eta ibilbidearen egoera proba

hasi baino ordu batzuk lehenago

berpasatuko dira. Izena eman duten

pertsona guztientzako, boluntarioentzako

eta osasun langileentzako markaketaren

garrantzia eta errespetua

nahitanahiezkoa da, probaren garapen

egokia errazten baitu.

Ibilbidean zehar freskagarri likido

eta solido desberdinak egongo dira (ura,

kola, isotonikoa, fruitu lehorrak, gelatina,

gozokiak eta beste batzuk).

Probaren arau nagusia

erdi-autosufizientzia da, izena eman

duten pertsonek hornitze-puntuen artean

euren autosufizientzia antolatzeko gai

izan behar dute.

Gehiegizko hondakinak ekiditearren

eta ingurumenaren jasangarritasunaren

aldeko apustua egitearren, partaideek

likidoak edateko ontziak ekarri behar

dituzte. Hornidura puntuetan, hondakinak

botatzeko mota ezberdinetarako

zakarrontziak jarriko dira.

Korrikalariek hurrengo

hornidura-gunera ura garraiatzeko

beharrezko ekipamendua izatea ere

beharrezkoa da (litro 1 gutxienez).
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DERRIGORREZKO ETA GOMENDATUTAKO MATERIALA

Proba egiten den eremu mota eta distantzia direla eta, parte hartzaile guztiek

ezaugarri horietara egokitutako ekipamendua eraman behar dute. Eguraldiak, bidean

agerian dauden guneek eta mendiko bidexkek ahalik eta ondoen ekipaturik joatea

eskatzen dute.

Probarako egokiak diren oinetakoak gomendatzen dira, baita arropa

transpiragarria eta erosoa ere, luzaroan erabiltzeak eta izerditzeak urradurak eta

erredurak eragin ditzakeelako. Hidratazio-motxilak edo gerrikoak ia ezinbesteko

elementuak dira ura eta bestelako arropa eramateko.

DERRIGORREZKOA da;

- Haize-babesak eta iragazgaitzak edo zirak.

- Ondo kargatutako telefono mugikorra eta track-a sartuta izatea.

- Edalontzia hornitze guneetan likidoak edateko.

Oso gomendagarria da motxila arina erabiltzea, eta bertan ondokoa eramatea oso

gomendagarria da;

- Manta termikoa.

- Mahuka luzeko bigarren geruza.

- Txapela, bisera edo zapia.

- Makilak

Lasterketaren zuzendaritzak eguraldiaren baldintzen arabera derrigorrezko

materiala alda dezake, Holakoetan, aldez aurretik posta elektroniko bidez jakinaraziko

da.

EBAKIPUNTUAK

Aixola urtegiko hornidura gunean ebakipuntu bat ezarriko da. Bertatik bi aldiz igarotzen da

eta aukera dago, ibilbide osoa egin gabe, bertan amaitzeko.

Martxa hasi eta 7:00 orduetara (hau da, 15:00ean) ezin izango da puntu honetatik jarraitu,

derrigorrezkoa izango da  laburtutako ordezko ibilbidea erabiltzea.
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Ermua - Trabakua

Kilometro    Distantzia     Desnibel positiboa    Desnibel negatiboa

0 - 11 km 11 km 781 m. 560 m

Anogunea

Ura, Coca Cola, Aquarius.

Meloia, Laranja, Platanoa.

Gominolak eta fruitu lehorrak.

Trabakua - Zengotita

Kilometro         Distantzia         Desnibel positiboa        Desnibel negatiboa

11 - 22,2 km 1,2 km 654 m.                         636 m.

Anogunea

Ura, Coca Cola, Aquarius.

Tomatea, Laranja, Platanoa.

Gominolak, fruitu lehorrak eta Sandwich.
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Zengotite - Aixola

Kilometro        Distantzia      Desnibel positiboa Desnibel negatiboa

22,2-30,6km          8,4km                  161m 266 m

Anogunea

Ura, Coca Cola, Aquarius.

Sandia, Laranja, Platanoa.

Gominolak, fruitu lehorrak eta Donetes

Aixola - Meta

Kilometro        Distantzia     Desnibel positiboa Desnibel negatiboa

30,6-42,2 km 11,3 km 572 m.                       702 m

Anogunea

Garagardoa, Ura, Coca Cola, Aquarius.

Sandia, Laranja, Platanoa, Tomate.

Gominolak, fruitu lehorrak eta Donettes
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ESKERRIK ASKO


