
ARAUDIA  HERRIKOIA KROSERA – POPULAR AL CROSS

Gipuzkoako Atletismo Federazioa eta Donostiako Club Vasco de Camping Elkartea elkarlanean ari
dira Zubietako Hipodromora lasterketa antolatzen. Gure helburua, partaide eta lagunak Donostiako
Nazioarteko  Cross-an  ospatuko  diren  proba  desberdinetara  joatea  da.  Hitzordua,  2016ko
Urtarrilaren 31ean ospatuko da goizeko 10terditan.
Lasterketa  honek  Gipuzkoako  Enparantzatik  goizeko  8:30tan  abiatzen  den  Krosera  Ibilaldi
Herrikoiarekin bat egiten du ibilbideari dagokionez. 

1.Artikulua. “Herrikoia Krosera – Popular al Cross” da izendapena. Nahi duenarentzat irekitako
proba da, kategoria,  sexu edo nazionalitate bereizketarik gabe.  Federatua egon zintezke edo ez,
baina gutxienez 16 urte beteta.

2.Artikulua.  Lehiaketan,  %90 asfaltoa da eta  %10 landa-bidea eta  belarra.  12 kmko distantzia
dauka eta +162 metroko desnibela, Aritzetako igoeragatik. Irteera Gipuzkoako Enparantzatik izango
da,  goizeko 10:30 tan.

3.Artikulua.  Bi anoa-postu egongo dira 5.  eta 8.  kilometrotan,  eta bukaeran baita ere.  Postutik
kanpo zaborra botatzen duen korrikalaria kanporatua izango da berehala.

4.Artikulua. Proba amaitzeko korrikalariek 1:25h epea izango dute (7min/Km)

5.Artikulua.  Antolakuntzak  korrikalarientzat  kontsigna  bat  antolatu  du  motxilak  Hipodromora
eramateko. Poltsen bilketa 10:00 tan itxiko da, irteera baino 30 minutu lehenago.

6.Artikulua. www.kirolprobak.com web orrialdean irekiko da izen-ematea eta salneurria 2€ izango
dira.
Dortsalen banaketa Club Vasco de Camping Elkartean izango da, Prim kalea 35 (sarrera Gernikako
Arbola  pasealekutik)  urtarrilak  29,  ostirala,  16:30tik  20:30tara  eta  urtarrilak  30,  larunbata,
11:00tatik 13:00tara eta 16:30tik 18:30tara.

7.Artikulua. Lasterketa egunean bertan izen emateak egin daitezke irteeraren parean Gipuzkoako
Enparantzan, 9:00tatik 10:00tara.
Proba egunean izen ematea: 10€

8.Artikulua. KATEGORIAK: Kategoria bakarra egongo da sexu bakoitzeko:
Gizonezkoen kategoria absolutua / Emakumezkoen kategoria absolutua

9.Artikulua. Lehenengo hiru emakume eta hiru gizonarentzat garaikurra egongo da. Korrikalari



guztientzat  txistorra  ogitartekoa  eta  salda  egongo  da.  Baita  Donostiako  Nazioarteko  Kroseko
seniorren lasterketak dohainik ikusteko aukera.

10.Artikulua. Proba ospatu baino lehen korrikalariei azterketa medikua egitea gomendatzen diegu.
Partaide bakoitzak kirol jarduerak dakarren arriskua kontutan hartu behar du.

11.Artikulua.  Antolakuntzak ez du erantzuten sortu daitezkeen kalte edo lesioengan, norberaren
gain edo beste pertsonekiko ondorioengan, ezta bitartekoek partaidetan sortutakoengan ere.

12.Artikulua. Galdutako objetuak ez dira antolakuntzaren erantzunkizuna.

13.Artikulua.  Partaide  guztiak,  probetan  parte  hartzeagatik,  KIROL  SEGURU  BATEK
KUBRITZEN DITU.

14.Artikulua.  Partaide  guztiak,  probetan  parte  hartzeagatik,  Araudi  hau  onartzen  dute.  Araudi
honetan agertzen ez diren kasuak, FAG Araudiaren bitartez erabakiko dira.

Ibilbidearen deskribapena: 
12 kilometro eta +162 metroko desnibela, %90 asfaltoa eta %10 pista konpaktua. Lurra eta belarra.
Irteera Gipuzkoako Enparantzatik izango da, Andia kalea, Miramar kalea, Libertad etorbidea, Easo
kalea,  Londres  Hotela,  Zubieta  kalea.  Kontxa  Pasealekua,  Zumalakarregi  etorbidea,  Tolosa
etorbidea,  Bernardo  Estornés  kalea  (Diario  Vasco),  Portuetxe  bidea,  Igara  bidetik  jarraitu  eta
automobil-parkearen inguruan, anoa-postua egongo da. Ezkerraldetik jarraitu Hegoaldeko zuhaitz-
igelaren urmaelera iritsi arte. Berriro ere ezkerretik abiatu eta Aritzetako gainaren norabidea hartu,
2.  anoa-postua  hor  egongo  da.  Txikierdi  kalea  jaitsiera  gogorrean  N-634  errepidera  heltzeko.
Behetik  pasa  Lasarterako  norabidean  eta  Zubietara  iritsi  Errota  bidetik.  Orbitarte  pasealekutik
jarraitu,  eta  hipodromoko  zubiko  bidegurutzera  iritsi  baino  lehen,  eskubira  jo  eta  Arrapide
pasealekutik joan. Lasterketa belarraren gainean bukatuko dugu 300 metroko helmugako zuzena
Hipodromoko harmailak aurrean ditugula.


