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Programa 
 

 Larunbata  6 Igandea 7 

Proba Ertaina Luzea 

Ordua 13:00 9:30 

Konpetetizio gunearen 
irekiera 

12:00 9:00 

Zonaldea 
Arantzazu (Oñati) Arantzazu (Oñati) 

Kokapena Sakatu hemen Google Maps-en kokapena ikusteko 

 
Auto-karabanekin antolatzaileek prestatutako aparkalekuan egin ahal izango da gaua. 

Covid-19 Protokoloa 

Orientazio-kirolari dagokionez, ekainaren 24ko 13/2021 Errege Lege Dekretuari jarraituz, 

musukoa ez eramateko aukera egongo da, betiere pertsonen arteko 1,5 metroko 

distantziari eusten bazaio. Hala ere, musukoa derrigorrezkoa izango da irteerako eta 

helmugako eremuetan. 

Antolakuntzak gel hidroalkoholikoa jarriko du korrikalarien eskura, eskuak desinfektatzeko, 

eta lasterkari guztiei hartuko zaie tenperatura irteeran. 37,5º-ko tenperatura gainditzen 

dutenek ezin izango dute irteerarik hartu. Musukorik ez duenarentzat edo galtzen 

duenarentzat musukoak jarriko dira. 

Parte-hartzaileei  uneoro antolatzaileen aginduei jarraitzea eskatzen zaie, gehiegizko 

pilaketa saihesteko eta proban parte hartzen duten guztien segurtasuna mantentzeko. 

Halaber, jakinarazten da hornidura likidoa baino ez dela izango, eta parte-hartzaile 

bakoitzak edateko edalontzia edo ontzia eraman beharko duela, hondakinak minimizatzeko. 

Protokoloa irekita dago proba egingo den unean osasun-egoeraren arabera aldaketak egin 

ahal izateko. 

COVID-19 protokoloari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, FEDO protokoloaren 

erreferentzia gisa har daiteke. Proba hurbildu ahala, gehiago zehaztuko dira antolakuntzak 

egokitzat jotzen dituen neurriak. 

 

Irteerak. Start baliza 

Irteera gunetan pilaketak saihesteko, kategoria guztiek, OPEN kategoriak barne, irteera-

ordua izango dute esleituta. 

Irteeretan korrikalarien arteko segurtasun-distantzia bermatu ahal izateko, eta lehiakideen 

artean denbora galtzea saihesteko, START BALIZA erabiliko da. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cFHIYeeYCfKv63FaU7aEP7hPTMeVLe8g&usp=sharing


 

Irteera-orduaren eskaerak haurrak zaintzeko arrazoi justifikatuengatik bakarrik onartuko 

dira. 

Eskabideak posta elektronikoz bidali beharko dira info@gotorientazioa.org helbidera. 

 

Larrialdietako telefonoa 

Lasterketetan 652727841 telefono-zenbakia jartzen da eskuragarri, behar izanez gero 

antolakuntzarekin harremanetan jarri ahal izateko. Egun bakoitzeko mapetan telefono-

zenbakia inprimatuta egongo da. 

 

Kokapena 

Bi probak Oñatin (Gipuzkoa) egingo dira, Aranzazu auzoan; auzo hau Aizkorri-Aratz Parke 

Naturalaren barruan dago. 

Google Maps-erako estekak: 

 Larunbateko eta igandeko aparkalekua: : https://goo.gl/maps/1iVPprfJMBd5NPsRA 

Enbargatutako eremuak 

Parte-hartzaileei jakinarazten zaie probari dagokion eremu osoa (Arantzazu, Iturrigorri, 

Zabalaitz) itxita geratzen dela buletin hau argitaratzen den unetik bertatik, eta, horregatik, 

debekatuta dagoela sartzea proba egiten den egunera arte. 

Arau hori ez betetzea deskalifikatzeko arrazoia izango da. 

 

 
 

https://www.oñatiturismo.eus/es/listings/parke-natural-aizkorri-aratz/
https://www.oñatiturismo.eus/es/listings/parke-natural-aizkorri-aratz/
https://goo.gl/maps/1iVPprfJMBd5NPsRA


 

Informazio garrantzitsua 

Orientazio-proba Natura 2000 sare barruan dagoen Aizkorriko Parke Naturalean egingo da. 

Balio ekologiko handiko espazioa da, eta, beraz, ingurune naturala erabat errespetatu 

behar dela gogorarazten da, kirol honek berezkoa baitu. 

Ezingo da txakurrekin parte hartu orientazio-proban. (Orientazioko Ipar Ligaren araua) 

Araudia 
Orientazioko 2021ko Arantzazuko Saria 2021 Ipar Ligari dagokion araudiaren arabera 

arautuko da, eta esteka honetan klik eginda kontsultatu ahal izango da: 

 

 Ipar ligako araudia 2021 

 

Kategoriak 
 

 

KATEGORIAK 

 

F/M-12 
2021 ean 12 urtetik behera. Kategoria 

mistoa 

F-14 / M-14 2021 ean 14 urtetik behera 

F-16 / M-16 2021ean 16 urtetik behera 

F-18 / M-18 2021ean 18 urtetik behera 

F-20 / M-20 2021ean 20 urtetik behera 

F-21 / M-21 Adin muga gabe 

 
F-E / M-E 

Eliteak. Kategoria itxia M-en eta 
irekia F-en. Ipar Ligako araudiko 

2.1 atala ikusi 

 

 
F-AK / M-AK 

M/F-21 edo M/F-35 kategoriak 

gogorregi egiten zaien 

partahartzaileei, eta Open 

kategorietatik 21 edo 35 

kategorietara saltoa egitea nahi ez 

dutenak 

F-35 / M-35 2021ean 35 urte edo gehiago 

F-45 / M-45 2021ean 45 urte edo gehiago 

F-55 / M-55 2021ena 55 urte edo gehiago 

OPEN HORIA Umeendako hasiera 

OPEN 
LARANJA 

Helduendako hasiera 

OPEN GORRIA 
Nagusiendako zailtasun ertaineko 

ibilbidea 

https://www.liganorteorientacion.org/normas


 

 
OPEN 

FAMILIARRA 
ESKOLARRA 

Umeek familiako helduekin egin 
dezaketen Open Horiko ibilbidea 

 

Korrikalariek adinaren arabera dagokien kategorian edo goragoko kategoria batean parte 

har dezakete, inoiz ez maila txikiagoan, betiere adinaren baldintzak betetzen badituzte. 

Adibidez, M-16 batek M-20n parte hartu ahal izango du, baina ez M-14 edo M-35etan. 

Halaber, emakumeek gizonen kategorietan parte hartu ahal izango dute, betiere adinaren 

arabera dagokienean. 

Adibidez, F-16 batek M-16an parte hartu ahal izango du, baina ez M-14an. 

 

Izen emateak 
 

Izen-emateak 2021/10/06tik 2021/11/2ra arte egongo dira zabalik. Izen-emateak honela 

egingo dira: 

 Federatuek SICO plataformaren bidez egingo dute, esteka honetan: klikatu hemen. 

 Federatu gabeek, Open kategorietan eman ahal izango dute izena Deporticket 

plataforman, esteka honetan: 

Inskripzioak ez dira formalizatutzat joko banku-sarrera egin arte. Diru-sarrera hori 

egiaztatzeko, transferentziaren frogagiriaren kopia bidali beharko da helbide elektroniko 

honetara: info@gotorientazioa.org 

 

Izen emate kuotak 
 

Kategoría Prezioa 

M-21 eta gorakoak 10€ 

M-20 eta beherakoak 7€ 

Open horia 7€ 

Open laranja eta gorria 10€ 

Open Eskolarra 5€ 

 

Federatu gabeko korrikalariek aparteko 2 € ordaindu beharko dituzte proba bakoitzeko, 

proba-asegurua izapidetzeko: 

 

Kuota gehigarriak 

SportIdent txartela alokairua 1€/probako 

 

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20160900
https://eu.deporticket.com/web-evento/6175-3-y-4-pruebas-de-liga-norte
mailto:altaiorientacion@gmail.com


 

Kronometrajea 
 

SPORTident kronometraje-sistema erabiliko da. 

Emaitzak zuzenean argitaratuko dira www.gotorientazioa.org webgunearen bidez eta 

www.liveresultat.orientering.se plataforman eta APP- esultat Orientering aplikazioan. 

Lehiaketa-eremuan, COVID protokoloaren arabera ez dira argitaratuko behin-behineko 

emaitzak. 

 

Informazio teknikoa 

Azaroak 6, Larunbata 

Mapa berria Ipar ligan Roberto Pascualek kartografiatua 2019an. 

Aparkalekutik lehiaketa-zentrorako distantzia (larunbata eta igandea): 50 - 300 metro. 

Lehiaketa-zentrotik irteerarainoko distantzia. aurrerago zehaztuko da Nolanahi ere, 1,5 – 2 

km izango dira irteerara, eta, beraz, garaiz hurbiltzeko eskatzen da, orduan irten ahal 

izateko. 

 

Aurrerago zehaztuko dira ibilbideak 

 

 

Azaroak 6, larunbata 

 

Ibilbidea kategoríak 
Distantzia 

(m) 

Desnibela 

(m) 
Balizak Eskala 

R1 ME     

R2 M-21     

R3 

F-E 

M-20 

M-35 

    

R4 

F-21 

M-45 

M-AK 

    

R5 

F-20 

F-35 

M-18 

M-55 

    

R6 

F-45 

F-AK 

Open Gorria 

    

R7 

F-18 

F-55 

M-16 

    



 

R8 
F-16 

Open Laranja     

R9 
F-14 

M-14     

R10 
F/M-12 

Open Horia 
    

 

Distantzia ertaineko ibilbidea downhill bat izango da, iganderako indarrak dosifikatu ahal 

izateko. 

 

Azaroak 7, igandea 
 

Mapa berria Ipar ligan Roberto Pascualek kartografiatua 2019an. 

Aparkalekutik lehiaketa-zentrorako distantzia (larunbata eta igandea): 50 - 300 metro. 

Lehiaketa-zentrotik irteerarainoko distantzia. aurrerago zehaztuko da Nolanahi ere, 1,5 – 2 

km izango dira irteerara, eta, beraz, garaiz hurbiltzeko eskatzen da, orduan irten ahal 

izateko. 

 

Aurrerago zehaztuko dira ibilbideak 

 

 

 

Azaroak 7, igandea 

 

Ibilibideaa kategoríak 
Distantzia 

(m) 

Desnibela 

(m) 
Balizak Eskala 

R1 ME     

R2 M-21     

R3 

F-E 

M-20 

M-35 

    

R4 

F-21 

M-45 

M-AK 

    

R5 

F-20 

F-35 

M-18 

M-55 

    

R6 

F-45 

F-AK 

Open Gorria 

    



 

R7 

F-18 

F-55 

M-16 

    

R8 
F-16 

Open Laranja     

R9 
F-14 

M-14     

R10 
F/M-12 

Open Horia     

 
Orientazioko Arantzazuko Trofeoaren azken sailkapena denboren batuketaren bidez egingo 
da. 
 

Ostatua, toki interesgarriak eta ostalaritza 
 

Esteka honetan ikus ditzakezue Oñatiko erakargarritasun turistikoak eta ostatu hartzeko 

lekuak. 

 
Oñatiturismo.eus 
 

Kontaktua 
 

WEB ORRIA https://gotorientazioa.org/arantzazu-2021-ipar-liga/ 

KORREO ELEKTRONIKOA info@gotorientazioa.org  
 

Batzorde antolatzailea 
 

ZUZENDARITZA 

TEKNIKOA 
Ibon Goikoetxea 

Roberto 

Pascual 

Orcajo 

   

EPAILE 

TEKNIKOA 

(Probaren 

egunean, 

emaitzen taulan 

jarriko da) 

    

TRAZATUAK Roberto Pascual     

KARTOGRAFÍA Roberto Pascual     

SPORTIDENT Borja Del Estal     

IRTEERAK Marina Lertxundi 
Aitana 

Lertxundi 
   

LOGISTICA Josu Arrieta     

IDAZKARITZA Odei Ubegun     

https://www.oñatiturismo.eus/es/
https://gotorientazioa.org/?p=9036&preview=true
mailto:info@gotorientazioa.org


 

ETA 

DIRUZAINTZA 

KANPOKO 

TALDEA 
Ibon Goikoetxea 

Asier 

Osinaga 

Jon 

Galarraga 

Oskar 

Gisasola 

Aran 

Lertxundi 

 
 

Laguntzaileak 
 
Oñatiko Udala 

 

 


