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1. NORTZUK GARA 
 

I. Izki Trail 2021aren antolatzailea Karrantan – Oskarbi Kultur Elkartea da, irabazi-

asmorik gabeko elkarte gisa eratua, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen 

martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta Euskadiko Elkarteei buruzko 

ekainaren 22ko 7/2007 Legean xedatutakoaren arabera. Lege hori Eusko 

Legebiltzarrak onartu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 9. eta 10.13 

artikuluetan ezarritakoaren arabera. 

Elkartea eratu zenetik lortu nahi izan diren helburuen barruan sartzen da lasterketa 

hau antolatzea; hala, 2. artikuluan ezartzen da elkartearen helburua izango dela 

herriko kultura-, jolas- eta kirol-tradizioak indartzea eta berreskuratzea, bai eta 

Apellanizko herriaren eta haren ingurunearen ondare historikoa kontserbatzea ere, 

haren ingurune natural baliotsua zainduz eta errespetatuz eta balioa emanez. 

2. I. EDIZIOAREN HELBURUA 
 

Hainbat helburu lortu nahi dira proba hau antolatuz 

- Inguruneari balioa ematea: probaren ibilbidea kontu handiz diseinatu da Izkiko 

parke naturalean ia osorik egiteko. Horrek haien izaera eta espezieak (pagadiak, 

gaztainondoak, etab.) erakustea ahalbidetzen du. 

- Mendia, Izkiko parke naturala eta Arraia Maeztun egiten den kirol proba bakarra 

da. Horregatik, gure ustez, jarduera horrek tokiko ekonomia dinamizatzeaz gain, 

eremua sozialki ere dinamizatzen du. 

- Arraia Maeztuk antolatutako lasterketa da. Inolako onura ekonomikorik bilatzen 

ez duen tokiko kolektibo batek antolatua. Hauek dira lortu nahi diren helburu 

bakarrak: inguruneari, naturari eta ekosistemari balioa ematea, Arraia Maeztu 

osatzen duten herriak ezagutaraztea eta lortutako funtsekin gure natura babestera 

bideratzea. 
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3. LEKUA ETA ORDUA. 
 

Izki Trailaren I. edizioa 2021eko abuztuaren 27an ospatuko da, larunbata. Irteera 
eta helmuga Apellanizko Gerardo López de Guereñu plazan izango da. 
 

4. INSKRIPZIOAK 
 

Izen-ematea apirilaren 15ean irekiko da eta abuztuaren 8an itxiko da, betiere 

gehienezko parte-hartzaile kopurura lehenago iristen ez bada. Inskripzioen kopuru 

osoa osatzen ez bada, erakundeak inskripzioen kudeaketa askerako eskubidea 

gordeko du. 

Izena rockthesport.com webgunean emango da. 

Prezioa: 25 € 

Gutxi gorabeherako gehieneko kopurua: 200 pertsona. 

Ordaindu ondoren, lasterketari alta emango diote antolatzaileek. Baldintza horiek 

betetzen ez dituztenak ez dira sartuko Izki Trail Maratoi Erdiko mendi 

lasterketarako izen-emateen zerrendan 

Korrikalari batek ezin duelako parte hartu baja eman nahi badu, baja eman ahal 

izango du, deituz edo mezu elektroniko bat bidaliz. Dirua itzuliko zaio, kudeaketa-

gastuengatik 6 €kenduta. Abuztuaren 8tik aurrera baja ematen bada, ez da dirurik 

itzuliko. 

5. DORTSALAK BILTZEA 
 

Lekua: Gerardo Lopez de Guereñu- Apellaniz plaza 

Ordutegia: 

- Abuztuak 26, ostirala, 16: 00-20: 00. 

- Abuztuaren 27an, larunbata, 07: 30-09: 00. Irteera-gunean. 

Dortsala jasotzeko derrigorrezkoa da parte-hartzailea bertan egotea, eta ezin 

izango du beste inork jaso. Ez da idatzizko baimenik edo eskuordetzarik onartuko. 

Dortsala jasotzeko, NANa edo baliokidea aurkeztu beharko da. 
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6. PROBEN ORDUTEGIAK. 
 

10:00 Izki Trail maratoi erdia 

7. DORTSALEN ETA MATERIALAREN KONTROLA ETA IKUSKAPENA. 
 

10´ irteera-eremua irekiko da proba egin aurretik. Bertan, antolatzaileek materiala 

ikuskatu ahal izango dute: oinetakoak, dortsala, arropa, etab. Antolatzaileek 

eskumena izango dute ordutegia errespetatzen ez duen korrikalaria zigortzeko. 

8. ZERBITZUAK. 
 

Apellanizen doako parkinga egongo da. 

Irteera/helmuga gunean ere kontsigna-zerbitzua egongo da. Gainera, gune 

horretan egongo da janaria eta edaria, freskagarri-dutxa, komunak eta abar 

hornitzeko gune nagusia.. 

 

9. BRIEFING – INFORMAZIO BILERA. 
 

- Data: abuztuak 26, ostirala 

- Ordua: 19:00 

- Tokia: Gerardo Lopez de Guereñu plaza – Apellaniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

10. IBILBIDEA. 
 

Distantzia: 21 km 

Metatutako igoera: 763m 

Metatutako jaitsiera: 776 m 

Gehienezko altuera: 1058m 

Lurzorua: % 10, % 60, bidezidorra: % 30, pista 

Aurreikusitako denbora: 2 ordu eta 20 minutu 

Gehieneko denbora: 3 ordu 
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11. SAILKAPENAK ETA SARIAK 
 

Sailkapen eta sari guztietan emakumeen eta gizonen sailkapenak egingo dira. 

11.1. SAILKAPENA 

 

Sailkapena argitaratu ondoren, 30 minutu izango dira edozein erreklamazio 

egiteko. Denbora igaro ondoren, sailkapenak ofizial egingo dira. 

Lasterketak WMRA araudiaren arabera kronometratuko dira. 

Izki Trail 1/2. Maratoia (21km) 

Erabateko gizona | emakumea 

Erabateko mendialdea gizona | emakumea 

Kontuan hartuko da lasterkariaren adina probaren egunean. 

11.2. PODIUM ORDUTEGIAK 

 

Media Izki Trail Mendi Lasterketa. Maratoi erdia: 13:00. 

12. SEGURTASUNA 
 

Erakundeak Erantzukizun Zibileko eta Istripuko Aseguruak izango ditu. Gurutze 

Gorriaren laguntza izango dugu. 

Antolatzaileek proba egin aurretik azterketa mediko bat egitea gomendatzen diete 

parte-hartzaile guztiei. Bakoitzak bere gain hartu beharko du kirol-jarduerak 

dakarren arriskua. 

13. ADIERAZPENA 

Ibilbidea eta kilometroak behar bezala seinaleztatuta egongo dira kartel 

adierazleekin. 

14. HORNIDURA. 
 

Lasterketan hornidura-puntu desberdinak egongo dira (ikusi planoa). Edozein 

istripu txikirako, hornidura bakoitzean oinarrizko botikin bat egongo da. 
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15. KONTROLAK ERDI MARATOIAN. 
 

Antolakuntzak kontrol-eremuak prestatuko ditu proban zehar, eta ezinbestekoa 

izango da bertatik igarotzea; izan ere, eremu horietan egingo dira pasabideko 

arauzko kontrolak. 

16. INGURUMENA 
 

Lasterketa Izkiko Parke Naturaletik igarotzen da. 

Hornidura eta kontrol puntu bakoitzean zabor ontziak egongo dira 25 m eta 50 m-

ko distantziara. Parte-hartzaile guztiek nahitaez erabili beharko dituzte gune horiek 

zaborra botatzeko. Gainerako espazioetan ez da horrelako aukerarik egongo. 

Ibilbidean zehar, ingurumen arloko epaileak eta 30 boluntario egongo dira, 

kontrolatzen eta aholkatzen. Arau hau betetzen ez duten korrikalariak probatik 

kanpo geratuko dira. 

ZAINDU INGURUMENA/CUIDA EL AMBIENTAL 

17. SEGURTASUNA IBILBIDEAN. 
 

Antolakuntzak eskubide osoa izango du, Lasterketa Batzordearekin adostu 

ondoren, proba ibilbide alternatibo batetik desbideratzeko, beharrezkotzat jotzen 

dituen aldaketak egiteko eta, baldintza meteorologikoek hala eskatzen badute, 

lasterketa bertan behera uzteko. 

18. ISTRIPUETARAKO LAGUNTZA. 
 

Parte-hartzaileen betebeharra izango da istripua izan duen edozein pertsonari 

laguntzea eta kontrol-puntuetan gertatutako edozein ezbeharren berri ematea. 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

19. ERANTZUKIZUNA. 
 

Antolakuntzak bere gain hartuko du ibilbidean gertatzen den edozein istripu, baina 

ez korrikalariena, arduragabekeriaz jokatuz gero. 

Parte-hartzaileen objektu pertsonalei dagokienez ere ez du erantzukizunik izango, 

eta helburu horrekin kontsigna zerbitzu bat egongo da Apellanizko Gerardo Lopez 

de Guereñu plazan. 

Parte-hartzaileek beren buruari edo hirugarrenei egindako kalte guztien 

erantzukizuna izango dute. 

20. ARAUDIA ONARTZEA. 
 

Parte-hartzaile guztiek, beren parte-hartzearekin, araudi hori onartzen dute. 

INFORMAZIOA. 

www.izkitrail.com\hasiera 

izkitrail@gmail.com 

http://www.izkitrail.com/

