
OLAZAGUTIA URBASA mendi lasterketaren araudia: 
 

 

 

 

1.Data:  
 

Olazagutia Urbasa mendi lasterketaren 12. edizioa 2018ko irailaren 29an 
ospatuko da Olazagutian (Nafarroa) eta probaren hasiera goizeko 10:30tan izango da. 

 
2.Ibilbidea:  
 

Probak 15 kilometroko luzera du eta metatutako desnibel positiboa 900 
metrotakoa da. Olazagutia herriko San Migel enparantzan edukiko du irteera eta 
helmuga eta ibilbide gehiena Urbasako parke naturaleko toki desberdinetatik igaroko 
da. 

 
3.Parte hartzea: 
 

 Arautegi honetan adierazitako guztia onartu eta zehaztutako baldintza guztiak 
betetzen badituzte, 16 urtetik gorako mendizale eta kirolari guztiek  proban parte 
hartzeko aukera dute. Beti ere, gehienez 300 parte hartzaile onartuko dira. 

 
4.Mailak:       
 

Bai emakumezkoetan eta gizonezkoetan hurrengo kategoriak egongo dira: 
 

Seniorrak: 16-45 urte bitartekoak (1974. urtean eta ondorengoetan jaiotakoak)                                        
Beteranoak: 45 urtetik gorakoak (1973. urtean eta aurretik jaiotakoak) 

 
5.Izen-ematea eta prezioa:  
 

 Izen-ematea internet bidez egingo da www.herrikrosa.eus. Kuota 15€ 
ekainaren 1etik irailaren 23ra arte eta 18€ irailaren 24tik 28ra izango da. Izen ematea 
28an amaituko da, hau da, ezingo da izena eman 28an. Kuota honek hurrengoa 
bermatzen du: proban parte hartzeko eskubidea, erantzukizun zibileko asegurua eta 
ezbeharretakoa, antolakuntzak parte-hartzaileentzako atondutako zerbitzuak 
erabiltzeko eskubidea eta antolakuntzak probarako lor ditzakeen sarien zozketan parte 
hartzeko aukera. 

 
6.Seinalizazioa:    
 

Ibilbidea behar bezala seinalizatuta egongo da, kartel adierazleekin eta ageriko 
baliza-zintekin. Kilometro-erreferentziak ibilbide osoan zehar jarriko dira. 

 
7.Osasun laguntza:  
 

 Antolakuntzak sorospen- eta salbamendu-zerbitzuak edukiko ditu ibilbideko 
puntu estrategikoenetan. 

 
8.Jan-edari postuak:  
 

  Helmugakoaz gain, ibilbidean 3 hornidura postu egongo dira, horietako 2 jan-
edariarekin (morterutxo) eta beste bat edariarekin (zelai handi). 

 
9.Igarotze denborak eta kontrolak:  
 

Korrikalariek gehienez 3 ordu izango dituzte helmugara iristeko eta ibilbidean 
zehar egongo diren kontrol gune guztietatik igaro beharko dira. 

 

http://www.herrikrosa.eus/


Antolakuntzako arduradunek korrikalariak probatik baztertzeko ahalmena 
izango dute ondorengo kasu hauetan: igarotze-kontrol ezberdinetan espero den 
denbora betetzen ez dutenean, probako arauak hausten dituztenean, ezarritako 
ibilbidea zehatz-mehatz jarraitzen ez dutenean, erregelamenduzko dortsala ondo 
ikusteko moduan ez daramatenean, antolatzaileek esandakoari jaramonik egiten ez 
diotenean edota gainontzeko korrikalariekiko kiroltasunez jokatzen ez dutenean. Xede 
hauetarako, probaren amaiera adieraziko duen korrikalari baten parte-hartzea 
aurreikusten du antolakuntzak. Baztertua edo kanporatua den parte-hartzaile orok 
gertuen duen kontrol gunean eman beharko du bere dortsala eta antolatzaileek agindu 
bezala utzi beharko du proba. 
 

10.Sariak:  

  
Gizonezkoak: Emakumezkoak: 
  
Absolutua: Absolutua: 
     1º Garaikurra eta lotea                                                1º Garaikurra eta lotea                                           
     2º Lotea      2º Lotea 
     3º Lotea      3º Lotea 
  
Beteranoa: Beteranoa: 
     1º Lotea      1º Lotea 
  
Sakana: Sakana: 
     1º Lotea      1º Lotea 
  
Olaztiarra: Olaztiarra: 
     1º Lotea      1º Lotea 
  

******** Absolutu mailako eta beteranoen azpimailetako sariak ez dira metatuko****** 
 
 
11.Dortsalen banaketa: 
 

 Dortsalak proba egunean bertan banatuko dira irteeran (herriko enparantza) 
goizeko 9etatik Aurrera. 

 
12.Ingurumena:  
 

 Lasterketa, bere zatirik handienean, Urbasako parke naturaletik igarotzen da 
eta, hau dela eta, ingurunea ahalik eta hobekien zaintzeko eskatuko zaie partehartzaile 
guztiei. Jan-edari postu guztietan zabor ontziak egongo dira eta hemendik kanpo guztiz 
debekatuta egongo da zaborrik botatzea. 

 
Oinarrizko arau hau betetzen ez duen korrikalari oro probatik kanpora utzi ahal 

izango da. 
 

13.Segurtasuna:   
 

Antolakuntzak, eguraldiak edo segurtasun egoerak hala eskatzen badu, proba 
bertan behera uzteko eskubide osoa izango du. 

 
14.Erantzunkizuna: 
 

  Antolakuntzak erantzukizun oro ukatuko du istripuren bat gertatuz gero edota 
zabarkeriaz jokatzen bada; eta baita parte-hartzaileen objektu pertsonalei dagokienean 
ere. Parte-hartzaileek izango dute euren buruari edota hirugarren pertsonei eragindako 
kalte ororen erantzukizuna. 


