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GONBITEA
Rogainerrak, orientatzaielak eta mendizaleak gonbidatuta zaudete Pagoetako I-Rogainean
parte hartzera (Aia, Gipuzkoa).

Lehiaketa hau, aldi berean, Zilarrezko IbeRogaine Ligako 2. proba eta Estatuko Rogaine
Txapelketa izango da .

LEHIAKETA
Lehiaketa hau IbeRogaine Elkartearen Lehiaketa Araudiak arautzen du.

Laburpen gisa, 2 eta 5 lagun arteko taldeek denbora-epe jakin batean, mapa batean
adierazitako leku batzuetatik igarotzeko estrategia bat zehaztu behar dute; kasu honetan,
parte hartzaile herrikoiek 3 orduko epe muga izango dute horretarako eta 8 orduko epe
muga izango dute aldiz, jada rogaina ezagutzen dutenek.

Adierazitako leku bakoitzean baliza bat egongo da eta bertara iristean, partaide bakoitzak
baliza klikatu beharko du. Puntuazioa, bertan zein mapan agertzen den kode-zenbakiaren
hamarrenak zehazten du.Adibidez; 35. baliza, 3 puntu; 89. baliza, 8 puntu, etab. Ezarritako
denboran puntu gehien lortzen dituenak irabazten du.

Antolakuntzak GPS gailu batzuk emango dizkie talde guztiei, tracken jarraipena on line
zein denbora errealean egiteko. Gailu elektronikoak (telefono mugikorrak), GPSrik edo
interfazerik gabeko erlojuak izan ezik, erakundeak hornitutako sistema baten bidez
zigilatuko dira.

Segurtasun arrazoiak tarteko, partaideek telefono mugikorrak eraman beharko dituzte ,
baina behar bezala zigilatuta.

AURIBIDEA

http://www.iberogaine.org/uploads/6/5/6/6/6566318/iberogaine_normascompeticion_2022_v4.pdf
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MAPA
Mapak orientaziorako simbología izango du. 3 zein 8 orduko probetan, mapa 1:15.000
eskala izango da, 10 metroko ekidistantziarekin.
8 orduko mapa A3 tamainakoa izango da, bi aldetatik inprimatua eta 3 orduko mapa aldiz,
A3 formatua izango da baina alde bakarretik inprimatua. Waterproof euskarri sintetikoan.
Taldeko parte-hartzaile bakoitzak bere mapa jasoko du.
8 orduko probarako eremu kartografiatua 20 km2 koa da, gutxieneko kota eta gehienezko
kota 720 izanik.

AURIBIDEA
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DERRIGORREZK
O MATERIALA
8 ORDUKO-ko
ROGAINERAKO

DERRIGORREZKO MATERIALA

Partaide bakoitzeko:

● Motxila.
● 1,5 l ur gutxienez.
● Bazkaria eta larrialdiko hornidurak
● Haize-babeserako jaka edo zira.
● Sportident zigilatua eskumuturrean, antolakuntzak emandako zigiluarekin
● Frontala, pilak/bateriak.

Taldeko:

● Txilibitua
● Manta termikoa
● Iparrorratza
● Botikina

Debekatutako materiala
Guztiz debekatuta dago podometroak, altimetroak eta GPS gailuak erabiltzea, baita

antolakuntzak emandako mapa ofiziala ez den bestelako mapak ere.

AURIBIDEA
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DERRIGORREZKO
MATERIALA
3 ORDUKO

ROGAINERAKO.

Ez da 3 orduko Rogainerako nahitaezko materialik egongo, baina lasterkariek gutxieneko
hidratazio- eta larrialdi-materiala (botikina) eramatea gomendatzen dugu.

Debekatutako materiala

Guztiz debekatuta dago podometroak, altimetroak eta GPS gailuak erabiltzea, baita

antolakuntzak emandako mapa ofiziala ez den bestelako mapak ere.

AURIBIDEA
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NOLA IRITSI
Kokalekua

Pagoetako Parke naturalak (N.P.) 1.335 ha ditu.
Azaleraren %88 Aiako udalerriaren dagokio, eta gainerakoa Zarautz eta Zestoako udalerriei.
N.P. osatzen duten lur gehienen jabetza Gipuzkoako Foru Aldundiarena da. 1956an 500
hektarea erosi zituen iparraldeko isurialdean edo Laurgain aldean, eta 1984an beste 500
hektarea erosi zituen hegoaldeko isurialdean edo Altzola aldean.

IKUSI MAPA

LEHIAKETA
ZENTROA

IRTEERA ETA AMAIERA

Irteera eta helmuga Aia herrian izango dira.

AURIBIDEA

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DgboB8w7Qs4hvxan9PN6rh0Kepq9-dY&usp=sharing
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8 ORDUKO
ROGAINEAREN

PROGRAMA

2022KO IRAILAREN 24A, LARUNBATA

07:30 Lehiaketa Zentroaren irekiera

08:30 Material berrikusketa eta SPORTident.

09:15 Briefing-a

09:30 Mapa banaketa

10:00 8 orduko probako irteera.

18:00 8 orduko lasterketaren amaiera.

18:30 Helmuga itxiera

18:30 Afaria

AURIBIDEA
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3 ORDUKO
ROGAINEAREN

PROGRAMA

2022KO IRAILAREN 24A, LARUNBATA

07:30 Lehiaketa Zentroaren irekiera

10:00 Materialaren berrikusketa eta SPORTident

10:40 Briefing-a

10:50 Mapak banaketa

11:00 3 orduko probako irteera

14:00 3 orduko lasterketaren amaiera.

14:30 Helmuga itxiera

AURIBIDEA
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KATEGORIAK
8 ORDU
IbeRogaine arauen arabera, 8 orduko-ko lehiaketan kategoria bat baino gehiago dago, eta
kategoria horiek ondorengoak dira:

MO Gizonezkoen Opena
WO Emakumezkoen Opena
XO Open Mistoa
MJ 23 urtetik beherako gizon gazteak (1999an jaioak)
WJ 23 urtetik beherako emakume gazteak (1999an jaioak)
XJ mistoa, 23 urtetik beherako gazteak (1999an jaioak)
MV Gizon beteranoak, gutxienez 40 urte (1982an jaioak)
WV Emakume Beteranoak, gutxienez 40 urte (1982an jaioak)
XV Mistoa beteranoak, gutxienez 40 urte (1982an jaioak)
MSV Hombres Súper beteranoak, gutxienez 55 urte (1967an jaioak)
WSV Emakume superbeterano, gutxienez 55 urte (1967an jaioak)
XSV mistoa Super beteranoak, gutxienez 55 urte (1967an jaioak)
MUV Gizonezko ultra beteranoak, 65 urte gutxienez (1957an jaioak)
WUV Mujeres Ultra beteranoak, 65 urte gutxienez (1957an jaioak)
UV Mistoa Ultra beteranoak, gutxienez 65 urte (1957 baino lehen jaioak)

3 ORDU
MO Gizonezkoen Opena
WO Emakumezkoen Opena
XO Open Mistoa

INSKRIPZIOAK:
DEPORT TIKET

Zoru gogorra:
Ostiralerako edo larunbaterako zoru gogorra nahi duenak, formulario hau bete behar du

ZORU GOGORRA FORMULARIOA

PROBAREN ONDOREN DUTXATU AHAL IZANGO DA

AURIBIDEA

https://www.deporticket.com/web-evento/7464-rogaine-de-zarauz
https://forms.gle/1A3Q4unSaVDJHeRA9
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KRONOMETRATZEA
Lasterketaren kronometratzea Sportident sistemarekin egingo da. Lasterketa osoan zehar,
Sportident txipa zigilatuta eraman beharko da, erakundeak emandako zigiluarekin.
Parte-hartzaile batek zigilua hausten badu, talde osoa deskalifikatuta geratuko da. Zigilua
helmugara iristean bakarrik kenduko dute antolatzaileek.

Taldeko kide bakoitzak bere Sportident txipa izan beharko du, eta kide guztiek kontrolak
klikatu beharko dituzte, gehienez ere minutuko aldearekin.

Kirolariaren ardura da klikatu dituen kontrolak (Si6, 9,10 edo 11) erregistratzeko gaitasun
nahikoa duen txartela izatea. Si 9, gehienez 50  klikadatako memoria. Probarako bat aloka
daiteke antolakuntzari. 69 baliza jarriko dira.

Proba bertan behera utziz gero, nahitaezkoa da helmugako mahaira eta antolatzaileei
jakinaraztea, lasterketan parte hartzen duten kirolari guztien  kontrola izateko.

PUNTUAZIOAK ETA DENBORAREN
ARABERAKO ZIGORRA

Kontrol bakoitzaren puntuazioa kontrol kodearen lehen digituak duen balioaren arabera
zehaztuko da. Tadekide guztiek klikatu beharko dute aurkitutako base guztietan.

Helmugara iristean, taldeko azken kidearen zain egon behar da helmugaren kontrolean
klikatzeko.

Helmugara iristean, lasterketaren 3-8 orduak baino berandugo iristen diren lasterkariei,
igarotako deboraren arabera ondorengo zigorrak ezarriko zazkie.

● 00:01etatik 04:59ra, 5 puntu.
● 05:00etatik 09:59ra,  10 puntu.
● 10:00etatik 14:59ra,  20 puntu.
● 15:00etatik 19:59ra,  30 puntu.
● 20:00etatik 24:59ra,  40 puntu.
● 25:00etatik 29:59ra, 50 puntu.
● 29'59" baino gehiago, deskalifikazioa

AURIBIDEA
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INFORMAZIO
TEKNIKOA

Lurra, mapa eta trazatuak

20 km2 aurkituko dituzue, eta horietako batzuk Pagoetako Parke Naturalekoak dira. Gailur
zabala da norazko guztietan jeitsierekin. Ibarbide sakon eta muino zabalen bidez
kostalderuntz luzatzen dena.Basoa da nagusi, baina larre eta baserri ugari daude, baserri
auzoak osatuz. Lur eremu desberdinak daude, baso mota desberdin asko, lur eremu,
laborantza,baserriak etab. Landaretzak, malda handi zein eremu pribatuek ibiltzeko
gaitasuna baldintzatzen dute, nahiz eta bide eta eremu libre eta irekien sarea ere ugaria
izan.

Mapari dagokionez ondorengo puntuak aipatuko nituzke:

● Mapa 1:15000 eskalan inprimatu da, nahiz eta 1:25000 eskalan lan egin den; beraz,
erraz irakurtzeko modukoa izango da, baina ez zaitzatela sestra kurbek engaina 10
m-ko distantziakidetasuna baitute.

● Goi-tentsioko bi linea bakarrik marraztu dira eta erdikoak (3 hari) eta baxukoak (hari bat)
alde batera utzi dira, eremu asko ezabatuko bailituzke.

● Ia belardi guztiak inguratzen dituzten txarrantxak ez daude marraztuta, baina bai hesi
altu eta nekez pasagarriak, barnealdera sartzea debekatuta egon edo ez. Ataka bat
irekitzen baduzue, itxita utzi behar duzue zuen bidean.

● Ikusten ez diren bidexkak nahiko behartuak gerta daitezke kasu batzuetan.
● Higadura-ildoaren ikurra erabili da bide zabalen plataformetarako, inguruko lurrak baino

ibiltzeko aukera gehiago ez dutenetarako.
● Berde bizia pasaezina da, eta marradurarik trinkoena ere bai ia kasu guztietan, sasoi

honetan sasi zein iratzeak zutik jarraitzen baitute. Erdi mailako berdea oso motela da,
eta berde leunak eta marratu ez hain trinkoak, joan-etorria mugatzen dute, baina
ibiltzeko modukoak dira.

● Ikur bereziei dagokionez aipatzeakoa da, gurutze berdea eroritako zuhaitzei dagokie, ez
ale bati bakarrik. Zirkulu berdea ale berezi edo isolatu oso handi bati edo zuhaizti bati,
eta puntu berdea zuhaitz bat izanen da. Gurutze urdina iturri edangarriak edo edangarri
ez diren askak izan daitezke. Gurutze beltza txabola, etxola edo bestelako gizakiak
sortutako elementuak dira. Eta zirkulu beltza elurzuloen edo karobien hondarrak dira,
lurrean hondoratutako zirkunferentzia bat, hura osatzen zuten harrizko pareten hondar
gehiagorekin edo gutxiagorekin.

● Oliba-kolore berdeak eremu pribatuak eta debekatuak adierazten ditu. Zeharkagarriak
izango dira bide, bidexka zein pistak berde oliba koloreko eremutik jarraitzen dutenean.
Hona hemen adibide batzuk:

AURIBIDEA
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Trazadurei dagokienez, esan behar da 69 kontrol daudela, 3 puntutik 12ra bitarteko
puntuazioarekin, beren hamarrenek adierazten duten bezala; hau da, 34 kontrola (3 puntu)
eta 120 kontrola (12 puntu) egon daitezke. Puntuazioa hainbat alderdiren araberakoa da,
baina pentsatu puntuak ez direla oparitzen.

8 ordurako, A3 bat duzue aurrealdean eta atzealdean inprimatua, baina gainjarrita (gutxi
gorabehera). % 60) eta 3h-rako aurrealdea bakarrik A3 batean. Biak 1:1500ean eta baliza
berdinak dira bi iraupenetarako.

Ur-puntuak erronbo urdin batekin markatuta daude mapan. Beste batzuk ere aurki
ditzakezue, baita ur garbia daramaten ubide batzuk ere, baina markatutakoak dira
adierazgarrienak, eta nahikoa izan beharko lukete estrategiak asko ez baldintzatzeko.

Zarautzetik Aiara doan errepidea bertatik ibiltzeko debekatutako bide moduan markatu da
nahiz eta,zenbait zatitan gurutzatzea posible izango den (zeharkako gurutze magentaz
adierazia) eta segi daitekeen beste eremu batzuetan (hegalik gabe eta bide-ikurrekin).
Nolanahi ere, kontuz ibili tarte baimenduetan, bihurgune asko eta ikuspen gutxi baititu.
Azpian duzue irudia.

AURIBIDEA
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Magentan marraztutako bi eremu daude, pasatzea debekatuta dutenak. Horiek
zabortegia, eta maparen HMan dagoen eremu oso zabala, non pista nagusiak baino ezin
baitira jarraitu. Nabarmendu behar da, bideetatik kanpo ibili behar duzuenean, basoko
eremu askotan, iratze arra aurkituko duzuela, urratsa egitean segurtasun falta sortuz lur
zorua ikusten ez delako. Jakinarazten dizuegu, halaber, malda batzuk oso indartsuak
direla eta oso zailak direla aurrera egiten, gora, behera zein kurban irrist eginez.

Debekatuta dago ibaien ubideetan korrika egitea.

Estrategiei dagokienez, uste dugu aukera bat baino gehiago dagoela, eta zuen
trebetasunen araberakoa izango dela bata zein bestea aukeratzea, baina desnibela ondo
kudeatzea ezinbestekoa izango da.

AURIBIDEA
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ORGANIGRAMA

● Zuzendari teknikoa: ● Borja Del Estal

● Mapa 2022: ● Roberto Pascual

● Sportident: ● Borja Del Estal

● Webmaster: ● Txemi

● Antolatzailea: ● GOT (Gipuzkoako
Orientazio Taldea)

BABESLEAK:

AURIBIDEA


