
 

 

  

ARAUDIA 29,5 KM +1.700                           15,5 KM +760 
 

ANTOLATZAILEA: 



1. DATA ETA LEKUA 

III. Intxixu Trail - Oiartzungo Mendi Lasterketa, 2016ko ekainaren 12an, goizeko 

9:00etan (LUZEA) eta goizeko 10:00etan (MOTZA) izango da. Irteera eta helmuga 

Ergoien auzoko Uztapide Plazan egongo dira. 

 

2. IBILBIDEA 

Aiako Harria Parke Naturaleko mendi inguruetan egingo da proba. 

- Ibilbide MOTZAk 15,5 km.-ko ibilbidean 760 m.-ko desnibel positiboa du, 

eta 622 m.-ko gehiengo altuera (Basategaina). Ibilbidea osatzeko 

gehienezko denbora 2 h. 30′ koa (bi ordu eta hogeita hamar minutu) izango 

da. 

 

- Ibilbide LUZEAk 29,5 km.-ko ibilbidean 1.700 m.-ko desnibel positiboa du, 

eta 836 m.-ko gehiengo altuera (Erroilbide, Aiako Harria). Ibilbidea osatzeko 

gehienezko denbora 6 h.koa (sei ordu) izango da eta Bianditzeko lepoan (bi 

ordu eta hamabost minutu) eta Elurretxen (lau ordu eta hogeita hamar 

minutu) mozketak egingo dira behar izanez gero, kaleratuak helmugara 

garraiatzeko modua bermatuko delarik. Arditurriko meategietan ere, nahiz 

eta denbora-mugaren barruan joan, erretiratzeko aukera egongo da 

(helmugara garraiatua izateko aukerarekin). 

 

Parte hartzaileren batek, denbora-mugatik kanpo joatetik erretiratua izan 

eta bere kabuz jarraitzea erabakitzen badu, antolakuntza bere kargu egiteaz 

salbuetsita geratuko da. 

 

3. MAILAK (abenduaren 31n duten adina) 

Lasterketa MOTZean  16 urtetik gorako korrikalariek parte har dezakete (18 urte 

beteak ez dituztenek gurasoen baimenarekin idatzi bat aurkeztu beharko dute).  

Lasterketa LUZEAn 18 urtetik gorako korrikalariek soilik parte har dezakete. 

Bi maila izango dira: 

 Gizonezko helduak: 18 urtetik gorakoak. 

 Emaukumezko helduak: 18 urtetik gorakoak. 

 



4. IZEN-EMATEA 

2016ko martxoaren 14tik 2016eko ekainaren 9ra (hau barne). Internetez soilik egin 

daiteke, http://www.herrikrosa.eus webgunean. 

Lasterketaren egunean ere izena eman daiteke, beti ere, lasterketa MOTZean 200 

lasterketarien mugara iritsi ez bada izen-emate kopurua (goizeko 8:30etatik 

9:30etara), eta lasterketa LUZEAn 150 lasterkarien mugara iritsi ez bada izen-emate 

kopurua (goizeko7:30etatik  8:30etara). 

Izen emateak, lasterketa MOTZean 13 €ko kostua izango du federatuentzat eta 16 

€koa ez federatuentzat. Egunean bertan izena emandakoek, 19 € ordaindu beharko 

dira. 

Lasterketa LUZEAn, berriz, 22 €ko kostua izango du federatuentzat eta 25 €koa ez 

federatuentzat. Egunean bertan izena emandakoek, 28 € ordaindu beharko dira. 

Lasterketa ospatu aurreko azken 2 asteetan (maiatzak 30etik aurrera, hau barne) ez 

da izen-emateen itzulketarik egingo eta izen aldaketak gehienez ere aste bete 

lehenago arte egingo dira (maiatzak 5 arte, hau barne). Azken bi asteen aurretik 

egindako itzulketetan, ordaindutako kopurua baino 4 € gutxiago itzuliko dira. 

 

5. SEGURTASUNA 

Antolakuntzak Ardura Zibileko eta Istripuko aseguruak izango ditu korrikalari 

bakoitzarentzat. Gurutze Gorria eta/edo DYAren laguntza izango du. 

Antolakuntza edo Gurutze Gorria/DYAko kideren batek korrikalariren bat dagoen 

egoeragatik lasterketan jarraitzea bere osasunerako arriskutsua dela ikusi eta 

erretiratzea beharrezko ikusten badu, errespetatu egin beharko du. Ez badu hala 

egiten, antolakuntza ez da bere kargu egingo momentu horretatik aurrera gerta 

dakiokeenaren aurrean. 

Antolakuntzak parte-hartzaile guztiei mediku-azterketa bat egitea gomendatzen die. 

Norberak bere gain hartu beharko du kirol jarduerak dakarren arriskua. 

 

6. SEINALEZTAPENA 

Ibilbideak, hornidura-guneak (ikusi 8. puntua) eta kilometroak behar bezala 

seinaleztatuta egongo dira, kartel adierazleekin. 

 



7. KONTROLAK 

Parte-hartzaile guztiek, dortsala bularrean eta ongi ikusteko moduan eraman beharko 

dute proba guztian zehar. 

Proban zehar antolakuntzak kontrol guneak jarriko ditu eta bertatik igarotzea 

ezinbestekoa izango da. Puntu hauetan egingo dira arauzko igarotze-kontrolak: 

 Intxixu Trail MOTZA: 

- Urzelaieta 

- Oieleku 

 

 Intxixu Trail LUZEA: 

- Elorrietako kaskoa 

- Munanier 

- Errenga 

- Erroilbide 

- Arditurriko meategiak 

- Lerungo harkaitzak 

 

8. HORNIDURA-GUNEAK 

Intxixu Trail MOTZA: 4 hornidura-gune egongo dira, 2 solidoak eta likidoak eta 2 

likidoak (ikusi profila). Hornidura-gune likidoetan ura eta edari isotonikoak egongo 

dira, solidoetan berriz, produktu energetikoak, fruitu lehorrak, txokolatea eta frutak. 

Intxixu Trail LUZEA: 7 hornidura-gune egongo dira, 2 solidoak eta likidoak eta 5 

likidoak (ikusi profila). Anoa postu likidoetan ura eta edari isotonikoak egongo dira (2 

gunetan ura bakarrik), solidoetan berriz, produktu energetikoak, fruitu lehorrak, 

txokolatea eta frutak. 

Gainera, bi ibilbideetan helmugan ere janari-edariak egongo dira. 

 

9. SAILKAPENA 

EMF-FVMen araudiaren arabera egingo da kronometraia. Sailkapena argitaratu 

ondoren, 30 minutu egongo dira edozein erreklamazio egiteko. Denbora pasa eta gero, 

ofizialak egingo dira sailkapenak. 

 



10.    SARIAK 

Ibilbide luze zein motzean: 

Gizonezko / Emakumezko nagusiak 

1.- Txapela eta garaikurra. 

2.- Garaikurra. 

3.- Garaikurra. 

Oiartzuar gizonezko / emakumezko nagusiak 

1.- Garaikurra. 

 

11.    DORTSALEN BANAKETA 

Dortsalak, lasterketa egunean bertan banatuko dira. Lasterketa LUZEkoak 7:30etatik 

– 8:30etara eta ibilbide MOTZekoak 8:30etatik – 9:30etara. 

 

12.    INGURUGIROA 

Lasterketa mendi inguru (Parke Naturala zatirik handiena) zein lur pribatuetatik 

igaroko da. Ingurunea zaintzeko, hornidura-guneetatik kanpo zaborrak botatzea 

guztiz debekatuta dago. Helburu horretarako, hornitze guneetatik gertu zaborrontziak 

ezarriko dira, 25 eta 50 metrora. 

Oinarrizko arau hau betetzen ez duten korrikalariak, probatik kanporatuak izango 

dira. 

 

13.    DUTXAK eta KONTSIGNA 

Irteera eta helmuga gunean egongo dira dutxak. Kontsigna ere, irteera eta helmuga 

puntuan bertan egongo da. 

 

14.    IBILBIDEAREN SEGURTASUNA 

Antolakuntzak, proba ordezko ibilbide batetik desbideratzeko, beharrezkotzat jotzen 

dituen aldaketak egiteko eta, eguraldiak edota beste eragileren batek hala eskatzen 

badu, lasterketa bertan behera uzteko eskubide osoa izango du. 

 



15.    LAGUNTZA EZBEHARRETAN 

Parte hartzaileek betekizun izango dute istripuren bat izan duen edonor laguntzea 

eta kontrol-guneetan edozein ezbeharren berri ematea. 

 

16.    ERANTZUKIZUNA 

Antolakuntzak bere gain hartuko du ibilbidearen barruan gertatzen den edozein 

istripuren ardura, baina ez korrikalarien istripua zabarkeriak eraginda gertatzen 

bada. Parte-hartzaileen objektu pertsonalei dagokienean ere ez du ardurarik izango, 

helburu horrekin kontsigna-zerbitzu bat izango baita helmugan bertan. 

Parte-hartzaileek izango dute euren buruari edota hirugarren pertsonei eragindako 

kalte ororen erantzukizuna. 

 

17.    PARTAIDE KOPURUA 

Gehienezko kopurua: 350 parte hartzaile, honela banaturik: 

- Intxixu Trail MOTZA: 200 parte hartzaile. 

- Intxixu Trail LUZEA: 150 parte hartzaile. 

Izen emateen martxaren arabera, lasterketa motz eta luzeko parte hartzaile kopuruan 

aldaketak egiteko eskubide osoa izango du antolakuntzak beti ere, bai web orrian eta 

baita sare sozialetan ere aldaketa hauen berri emango delarik. 

 

18.    IRUDI ESKUBIDEAK 

Partaide orok, antolakuntza eta bere babesleei, lasterketaren inguruan egindako 

argazki edo hartutako irudiak askatasun osoz erabili eta argitaratzeko baimena 

ematen die epe mugarik gabe. 

 

19.    ARAUDIAREN ONARPENA 

Parte-hartzaile guztiek, parte hartzeagatik, araudi hau onartzen dute. Bertan 

agertzen ez dena EMF-FVM-ren araudia kontuan izanda ikusiko da. 


