
2022ko uztailaren 24a, 11:30ean
Distantzia: 2.850 m    
Kopurua: 3300 igerilari

GZ 

Getaria - Zarautz

Igerilariaren gida
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EGITARAUA

Munoa plaza, Zarautz

Ostirala, larunbata eta igandea, 
uztailaren 22a, 23a eta 24a 

 Igerilariaren poltsa   
 jasotzea: 
 Uztailak 22: 16:00-20:00
 Uztailak 23: 9:00-20:00
 Uztailak 24: 8:00-9:30*
     Munoa plaza, Zarautz

Derrigorrezkoa da nortasun agiria zein izen-ematearen ziurtagiria aurkeztea igerilariaren 
poltsa jasotzeko. Igerilariaren poltsa pertsonalki jaso ezin bada, hirugarren batek ere 
jaso ahal izango du parte-hartzailearen NANren fotokopia eta izen-ematearen ziurtagiria 
erakutsita. 

*Izen-ematea egiteko garaian zerbitzu hau kontratatu dutenentzat soilik.

AUTOBUS ZERBITZUA ZARAUZTIK GETARIARA (irteera gunera): 9:00-11:30

Antolatzaileek partaideentzako autobus zerbitzua jarriko dute Zarauztik Getariako irteera 
gunera joateko. Autobusak 09:00etan hasi eta 11:30ean bukatuko dira, urre, zilar edo 
brontze koloreko txanoa dutenentzat izan ezik. Hiru talde hauentzat, autobus zerbitzua 
10:30ean amaituko da. 

Zerbitzu hau aukerakoa da. Hala ere, igerilariaren ARDURA da irteera gunera joatea, 
antolatzaileen eta irteera epailearen agindupean egoteko.

Iruña, Bilbo, Gasteiz eta Donostiatik autobus zerbitzua jarriko da Zarautza igerilari zein 
herritar ororentzat. Autobusak ez du geldialdirik egingo. Pertsona bakoitzak nahi adina plaza 
erreserbatu ditzake, aurrez online ordainketa eginda: www.travesiagetariazarautz.com. Ez 
da dirurik itzuliko.

ORDUTEGIA ETA IRTEERA
• Iruña: 7:30ean irteera (Juan XXIII. plazako autobus geltokitik)
• Bilbo: 7:30ean irteera (Arte Ederren pareko autobus geltokitik)
• Gasteiz: 7:30ean irteera (Autobus geltokitik)
• Donostia: 8:30ean irteera (Autobus geltokitik)

Bueltako zerbitzua Zarauztik hiriburuetara 18:00etan izango da.

Igandea, uztailaren 24a 

Igandea, uztailaren 24a 

Igandea, uztailaren 24a

   KONTSIGNA: 
   poltsak utzi/jaso

Bi kontsigna: 
      Zarautz 
     (Munoa plaza)

 AUTOBUS ZERBITZUA  
 ZARAUTZA

 AUTOBUS ZERBITZUA  
 IGERILARIENTZAT

Igerilariaren poltsan aurkituko duzuen zinta itsaskorra itsatsi beharko duzue kontsignan 
utziko duzuen motxilan. Zinta horrek dortsal zenbakia du, eta identifikazioa erraztuko du.  

ARROPA UZTEKO ETA JASOTZEKO ORDUTEGIA:
Zarautzen (Munoa plazan): 
- Utzi: 9:00 - 11:30
- Jaso: 12:30 - 14:30   

Getarian (portuan, irteera gunean): 
- Utzi: 10:00 - 12:00 (txapel kolore bakoitzak furgoneta bat izango du esleiturik bere koloreko 
globoarekin) 
- Jaso: 12:30 - 14:30 (Zarautzen, Munoa plazan).

ORDU MUGA GETARIAKO KONTSIGNAN, txapel kolorearen arabera:
Furgoneta Ordua
Urrea  11:00
Zilarra  11:10
Brontzea-laranja 11:20
Berdea  11:30
Txuria  11:40
Horia  11:50
Urdina  12:00
Arrosa  12:10
Gorria  12:20

Orduz kanpo ekarritako poltsak ez dira jasoko. Poltsetan baliozko objekturik edo objektu 
hauskorrik ez sartzea gomendatzen da. Antolatzaileak ez dira arduradun egingo objektu 
horiei gerta dakizkiekeen kalteez. Bestalde, parte-hartzaileak bere poltsa manipulatzeko 
baimena ematen du.

Zarautz 
(Munoa plaza)

Getaria 
(irteera gunea)

Getaria 
(irteera gunea)

Debaldeko zerbitzua

Online tiket salmenta
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Igandea, uztailaren 24a 

   Sari banaketa: 13:30  
        

 
Munoa plaza, Zarautz

Munoa plaza, Zarautz

SARIAK:
• Sailkapen nagusiko lehen 3 sailkatuak, gizonezko zein emakumezko kategorian.
• Sailkapen nagusiko lehen zarauztarra (edo Zarautz Balea Igeriketa taldekoa), gizonezko 
zein emakumezko kategorian.
• Sailkapen nagusiko lehen getariarra, gizonezko zein emakumezko kategorian.
• Kategoria bakoitzeko lehen 3 sailkatuak, gizonezko zein emakumezko kategorian.

25 edo 50 edizio egin dituztela egiaztatzen duten guztiei, telazko txapela bana emango zaie 
lortutakoaren oroigarri. Gainera, parte hartzaile guztiek ur zeharkaldiko domina bana jasoko 
dute.

Barne ligako irabazleek (ZMZ + GZ sailkapena), absolutu mailan, sari ekonomikoa izango 
dute: 1º 2000 €, 2º 1000 €, 3º 500 €.

KATEGORIAK:
• Absolutua: lehenengo gizona eta lehenengo emakumea.
• A1 kategoria (beteranoak): 65 urte edo gehiagokoak. 
• A2 kategoria (beteranoak): 55 eta 64 urte artekoak. 
• B kategoria (master+): 45 eta 54 urte artekoak. 
• C kategoria (masterrak): 35 eta 44 urte artekoak. 
• D1 kategoria (seniorrak +): 25 eta 34 urte artekoak. 
• D2 kategoria (seniorrak): 14 eta 24 urte artekoak.
• E kategoria (infantilak): 11 eta 14 urte artekoak.
• Lehenengo zarauztarra (edo Zarautz Balea igeriketa taldekoa) eta lehenengo getariarra.

Partaidetza irekia da, lizentzia ez da derrigorrezkoa.

Sorbaldan eta omoplatoan dortsala markatzea ezinbestekoa izango da. Markatze puntuak:

• Munoa plaza, Zarautz: autobusa hartzeko puntuan + kontsignan.
• Getariako portuan (irteera gunean).

Igandea, uztailaren 24a 

     Probaren hasiera:   
     11:30etik aurrera

Oharra: talde batetik bestera 10 
minutuko tartea eskainiko da 
(lehen 3 taldeetan, 5 minutuko 
tartea)

Getariako portua

Getariako portua

Igandea, uztailaren 24a   

     Dortsal zenbakia   
     markatzea

Irteera talde bakoitza 450 igerilarik osatuko dute gehienez. Gehienezko denbora: 1 ordu eta 
30 minutu.

Irteerako taldeak      Irteera-ordua
1. taldea: sub 40 min (urre kolorea)    11:30
2. taldea: 40-45 min (zilar kolorea)    11:35
3. taldea: 45-50 min (brontze-laranja kolorea)  11:40
4. taldea: 50-55 min (kolore berdea)    11:50
5. taldea: 55-60 min (kolore zuria)    12:00
6. taldea: +60 min edo partaide berriak (kolore horia)  12:10
7. taldea: +60 min edo partaide berriak (kolore urdina)  12:20
8. taldea: +60 min edo partaide berriak (kolore arrosa)  12:30
9. taldea: +60 min edo partaide berriak (kolore gorria)  12:40

Txapel laranja eramango dute dibertsitate funtzionala duten igerilariek, eta brontze koloreko 
taldearekin batera izango dute irteera.
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PLANOA  (ibilbidea + irteera puntua, anoa-gunea, kontsigna)

GZ
2.850 m

GETARIAKO PORTUA

MUNOA PLAZA

GETARIA-ZARAUTZ

GETARIAKO PORTUA (irteera puntua)
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ZARAUZKO PORTUA

MUNOA PLAZA

MUNOA PLAZA (anoa-gunea, kontsinga)

GETARIAKO PORTUA (irteera puntua)

ORDU MUGA GETARIAKO KONTSIGNAN



6 GZ 

AUTOBUS ZERBITZUA
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ARAUDIA
Proban parte hartu ahal izateko, derrigorrezkoa da parte-hartzaile bakoitzak 
probaren araudia irakurtzea eta bertako klausula bakoitza betetzea. 

1. DATA ETA LEKUA   
2022ko uztailaren 24a, Getaria-Zarautz.

2. ORDUA  
GZ Nagusiak: 11:30ean.            

3. EGITARAUA  
3.1 11:30etik aurrera, eta 10 minutuko tartearekin, IRTEERA emango zaie absolutu mailako neska 
zein mutilei Getariako portutik. Salbuespena lehenengo 3 irteerak dira, 5 minutuko tartearekin 
izango baitira.

3.2 Getaria-Zarautz zeharkaldiak 2.850 m izango ditu. Getariako portutik hasi, horri  hondarretatik 
egin behar den ibilbidea gehitu, eta Zarauzko helmuga zeharkatu arte. 

3.3 Igerilariaren ARDURA da irteera gunera ibilbiderako beharrezko baliabideekin hurbiltzea, irteera 
orduan antolatzaileen eta irteera epailearen agindupean egoteko.

3.4 Antolatzaileek autobus zerbitzua jarriko dute (aukeran) Getariako irteera puntura joateko. 
Autobusak 09:00etan hasi eta 11:00etan bukatuko dira.

4. PARTAIDETZA   
4.1 Getaria-Zarautz kategoriak:

• Absolutua: lehenengo gizona eta emakumea.
• A1 kategoria (Beteranoak): 65 urte edo gehiago.
• A2 kategoria (Beteranoak): 55 eta 64 urte artekoak.
• B Kategoria (Master+): 45 eta 54 urte artekoak. 
• C kategoria (Masterrak): 35 eta 44 urte artekoak. 
• D1 Kategoria (Seniorrak+): 25 eta 34 urte artekoak.
• D2 Kategoria (Seniorrak): 14 eta 24 urte artekoak.
• E Kategoriak (Infantilak): 11 eta 14 urte artekoak.
• Lehenengo zarauztarra (edo Zarautz Balea igeriketa taldekoa) eta lehenengo getariarra. 

Kategoria ezberdinetarako azaldutako adina kontuan hartzerakoan, lehiaketa gauzatzen den 
urteko abenduaren 31an betetako adina izango da kontuan
 

4.2  Zeharkaldiak: Getaria-Zarautz zeharkaldia: 2008/12/31an edo lehenago jaiotakoak. 

4.3 2008an jaiotako parte-hartzaileek edozein zeharkalditan parte hartu ahal izango dute, 
norberarena izanik erabakia. Parte-hartzailearen klubari edo arduradunei eskatuko zaie 
kirol-irizpideak erabil ditzatela aukeraketa egiteko.

4.4 E kategoriko igerilariek Gipuzkoako Foru Aldundiko igeriketako edozein modalitatetako 
eskolarteko lizentzia edota federazio lizentzia eduki beharko dute. 

4.5 Getaria-Zarautz eta Zarautz-Mollarri-Zarautz zeharkaldiko partaidetza irekia da, lizentzia 
EZ da derrigorrezkoa.
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5. IZEN-EMATEAK
5.1 Izen emateak www.kronoak.com web orriaren bidez egingo dira.
 
5.2 Getaria-Zarauzko gehienezko partaide kopurua 3300 pertsonakoa izango da. Ondoren, 100 
partaiderentzat izen-ematea egongo da.
  
5.3 Getaria-Zarautz probako izen-ematea egiteko hainbat epe izango dira, eta itsas zeharkaldiko 
eguna gerturatu ahala izen ematea garestitu egingo da.

5.4 Lehenengo epealdia otsailaren 23tik (12:00etan) martxoaren 6ra izango da (35€). Bigarren 
epealdia martxoaren 7tik maiatzaren 31ra izango da (40€). Hirugarren epealdia ekainaren 1etik 
30era (45€). Azkenik, uztailaren 1etik 17ra (50€). Bestalde, GZ gazteak itsas zeharkaldiaren 
inskripzioak 15€ balioko du. Zarautz-Mollarri-Zarautz eta Getaria-Zarautz bi probetan parte hartu 
nahi duenak 70€-ko BONUS prezioa izango du, izen-ematearen epea kontuan izan gabe. 
“HOTZ ZARAUTZ” diruz lagundu nahi izanez gero euro 1eko gehigarria ordaindu daiteke izen 
ematean.

5.5 Orain arteko 49 Getaria-Zarautz edizioetako batean irabazle izan den igerilaria antolakuntza 
honek gauzatzen dituen hurrengo proba guztietara gonbidatua izango da. Era berean, 50 
edizioetan parte hartzen duten igerilariak edizio honetara zein etorkizunean antolatuko diren 
edizioetara (edozein proba)  gonbidatuak izango dira. 

5.6 Parte-hartzaileen arteko aldaketa ez da posible izango. Inskripzioa zorrozki pertsonala eta 
transferiezina da, eta ezingo du erabili izen-ematea egin ez duen beste inork. Edozeinek bere 
plaza beste norbaiti transferitzen badio, ekitaldiko istripu baten kasuan edo horrek ekar ditzakeen 
istripuen aurrean, zuzenean arduraduna izango da. Egoera horretan istripu bat gertatuz gero 
antolakuntza ez da arduradun egingo.

Antolatzaileek ikusten badute parte-hartzaileek elkarri dortsalak ematen edo onartzen dizkietela, 
zigorra jartzeko eskubidea izango dute.

5.7 Getaria-Zarautz itsas zeharkaldian izena emateko garaian, absolutu mailako igerilari 
bakoitzak datu pertsonalez gain azken hiru edizioetako (2017, 2018 edo 2019) Getaria-Zarautz ur 
zeharkaldietako denborarik onena egiaztatu beharko du. 

5.8 Ur zeharkaldi horietan parte hartu ez duenak, Gipuzkoako distantzia luzeko txapelketarako 
puntuagarria den edozein itsas zeharkalditako denbora egiaztatu dezake,  azken hiru edizioetakoa 
bada (2017, 2018 edo 2019). Era berean, berdin balioko du absolutu mailako zein master mailako 
txapelketa ofizialen batean, 1500 edo 800 metrotako distantzian eginiko denboren egiaztagiriak. 
Bestalde, 3000 metroko edo distantzia gehiagoko ur irekietako proba ofizialetako denborak ere 
balio du. 



9Getaria - Zarautz

5.9 Antolakuntza batzordeak egiaztagiri horiek balioztatu edo ez erabakitzeko zein irteera taldeak 
osatzeko ahalmena izango du. Beti ere beharren arabera eta igerilarien segurtasuna bermatuz. 
Aldi berean, antolakuntza batzordeak onespen eskubidea izango du inskribatutako partaideekiko.

5.9 Arropa-zaindegi zerbitzua: parte-hartzaile guztiek arropa-zaindegi zerbitzua izango dute bai 
Getarian, baita Zarautzen ere. “Igerilariaren poltsa” jasotzeko garaian partaide guztiei zinta itsaskor 
bat emango zaie norbere gauzak sartuko dituzten zorroan ipini ahal izateko. Ondoren, zorroa 
arropa-zaindegian utzi beharko dute. Arropa uzteko eta jasotzeko ordutegia honako hau izango da:

IGANDEA: 

Zarautzen (MUNOA): GETARIA-ZARAUTZ
* Utzi: 9:00etatik 11:30era
*Jaso: 12:30etik 14:30era

Getarian (PORTUAN): 
* Utzi:10:00etatik 12:00etara (Gogoratu irteera / txapel kolore bakoitzak furgoneta bat izango duela 
esleiturik bere txapel / irteera koloreko globoarekin).

ORDU MUGA GETARIAKO KONTSIGNAN
 • URREZKO FURGONETA:    11:00
 • ZILARREZKO FURGONETA:    11:10
 • BRONTZE-LARANJAZKO FURGONETA:  11:20
 • FURGONETA BERDEA:    11:30
 • FURGONETA ZURIA:     11:40
 • FURGONETA HORIA:     11:50
 • FURGONETA URDINA:    12:00
 • FURGONETA ARROSA:   12:10
 • FURGONETA GORRIA:    12:20

Orduz kanpo ekarritako poltsak ez dira jasoko. 

Poltsetan baliozko edo apurkorrak diren objektuak ez sartzea aholkatzen du antolakuntzak. 
Objektu horiei zerbait gertatuz gero, antolakuntza ez da arduradun egingo. Horrez gain, 
parte-hartzaileak bere poltsa manipulatzeko baimena ematen du.

 
6. IGERILARIAREN POLTSA JASOTZEA

6.1 Igerilariaren poltsak uztailaren 22an jaso ahal izango dira Munoa plazan 16:00etatik 20:00etara. 
Aldi barean, uztailaren 23an, 9:00-20:00 tartean jaso ahal izango dira.
 
6.2 Uztailaren 24an, igerilariaren poltsa jasotzeko aukera egongo da 8:00etatik 9:30era. Igandean 
bertan poltsa jasotzeak 5 euroko gehigarria izango du inskripzioaren prezioan, eta inskripzioa 
egiterako garaian ordaindu beharko da. 

6.3 Derrigorrezkoa da nortasun agiria zein izen-ematearen ziurtagiria aurkeztea igerilariaren poltsa 
jasotzeko. 
 
6.4 Igerilariaren poltsa norberak jaso ezin duenean, hirugarrengo batek ere jaso ahal izango du 
parte-hartzailearen NANaren fotokopia zein izen-ematearen ziurtagiria erakutsita. 
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7. IRTEERAK  
7.1 Talde bakoitza 450 igerilarik osatuko dute, gehienez. Irteeran segurtasuna bermatzeko, 
irizpide hori beste edozeinen gainetik egongo da. Irteera taldeen artean 10 minutuko tartea 
egongo da (lehen 3 taldeen artean izan ezik, 5 minutuko tartea). 

7.2 Irteera taldeen orduak ORIENTAGARRIAK dira, edozein ediziotan aldagarriak:
1. TALDEA (URREA): Sub 40 min
2. TALDEA (ZILARRA): 40-45 min
3. TALDEA (BRONTZEA ETA NARANJA): 45-50 min
4. TALDEA (BERDEA): 50-55 min
5. TALDEA (TXURIA): 55-60 min
6. TALDEA (HORIA), 7. TALDEA (URDINA) eta 8. TALDEA (ARROSA) ETA 9. TALDEA 
(GORRIA): +60 min edo partaide berriak.

TXAPEL LARANJA eramango dute dibertsitate funtzionala duten igerilariek.

8. PROBA ETETEA. ARRISKU EZA 
8.1 Antolakuntzak ibilbidea aldatzeko, irteera ordua aldatzeko edo proba beste egun batean 
egiteko ahalmena izango du. Irteera emango balitz, proba gauzatutzat emango da, nahiz 
eta bidean bertan behera utzi. Proba ezinbestez (kanpo arrazoiengatik) eteten bada, izen-
emateengatik ordaindutakoa ez da itzuliko.

9. BAJAK 
9.1  Izena eman duen pertsonak lesioengatik edo pisuzko beste arrazoiren batengatik ezin badu 
parte hartu eta izen-ematea ezeztatu nahi badu, 10 € ko atxikipena egingo zaio.
 
9.2 Salbuespena: izen-emateen epealdiaren lehen zatia (otsailaren 23tik martxoaren 6ra) amaitu 
aurretik gauzatzen bada baja, ez da 10 € ko atxikipenik egingo.

Azken orduko baja bada (ekainaren 30a baino geroagokoa), baja onartuko da, baina ez da 
dirua itzuliko. Hala ere, igerilariaren poltsa jasotzeko eskubide osoa izango du partaideak itsas 
zeharkaldiko asteburuan Munoako plazan. 

Tramite horietarako antolatzaileekin jarri behar da harremanetan.
 
10. SAILKAPENAK ETA SARIAK 

10.1 Sailkapen orokorraz gain, mailaren eta sexuaren araberako sailkapena ere izango da, 
Gipuzkoako Igeriketa Federazioko (GIF) ur irekiko ligarako ofiziala izango dena.

10.2 Garaikurra sailkapeneko lehenengo hirurentzat, emakumezko zein gizonezko mailan.  

10.3 Garaikurra sailkapeneko lehen zarauztarrarentzat (edo Zarautz Balea Igeriketa taldekoa) 
eta lehen getariarrarentzat, emakumezko zein gizonezko mailan. 
  
10.4 Parte-hartzaile guztiek jasoko dute ur zeharkaldiko oroipen domina bana. 

10.5. 25 edo 50 edizio egin dituztela egiaztatzen duten guztiei, telazko txapel bana emango zaie 
lortutakoaren oroigarrii.

Sari banaketa Munoa plazan izango da, 13:30 inguruan.
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11. ZIGORRAK eta AZKEN AIPAMENA 
11.1 Antolakuntzak beharrezko ikusten dituen zigorrak jarri ahal izango ditu frogatutako edozein 
irregulartasunen aurrean, izan egiaztatutako denboren inguruan zein beste edozein arlotan. 
Gipuzkoako ur irekiko ligan parte hartzeko gehienezko denbora ordu 1 eta 30 minutukoa 
izango da Getaria-Zarautz zeharkaldiaren kasuan. Nolanahi ere, parte-hartzaile bakoitzak bere 
marka kontsultatu ahal izango du antolatzaileengana zuzenduz. Segurtasuna bermatzeko 
asmoz, parte-hartzaile guztiek muga horiek gainditzeko gaitasuna izatea aholkatzen da. 

Bestalde, debekatuta egongo da honako materialak erabiltzea:
 • Tirak, “tape” edo tankerakoak.
 • Erlojuak.
 • Eskumuturrekoa, lepokoak edo tankerakoak.
 • Ur irekietarako FINA araudia betetzen ez duten bainujantziak (neoprenozko trajeak).
Erreklamazio guztiak bakarka aztertuko dira.
Uraren tenperatura 20 gradutik gorakoa bada, debekatuta egongo da neoprenoarekin igeri egitea. 
Uraren tenperatura 18-20 gradu bitartekoa bada, hautazkoa izango da neoprenoa janztea, eta urak 
18 gradu baino gutxiago baditu, derrigorrezkoa izango da.

11.2 Antolakuntzak lehiaketa honetarako lehiaketa zuzendari bat izendatuko du. Zuzendari hori 
izango da zeharkaldiko aginte nagusia lehiaketaren antolaketan eta lehenengo epaileari ez 
dagozkion beste eginkizunetan. 

11.3 A Proba edozein dela ere, sorbaldan eta omoplatoan dortsalaren zenbakia markatzea 
ezinbestekoa izango da.
  
11.4 Antolakuntzak ohartarazten du proba honek bere gogortasuna duela, eta ur irekietako itsas 
zeharkaldiek dauzkaten arrisku guztiak dituela. Hori dela eta, prestakuntza egokia izatea eskatzen 
da, baita osasun egoera ona izatea ere. Beraz, duintasunez bukatzeko gai ez direnei izena ez 
emateko aholkatzen diegu.
 
Antolakuntza salbuetsita geratzen da zeharkaldiak parte-hartzaileei eragin diezazkiekeen kalte eta 
erantzukizunetatik. Izena ematen duten unetik beraiek izango dira beren buruaren arduradun.

11.5 A Araudi honetan aurreikusten ez den guztiari dagokionez, honakoak hartuko dira kontuan: 
Gipuzkoako Igeriketa Federazioaren (GIF) eta Igeriketako Espainiako Federazioaren (RFEN) ur 
irekietako lehiaketen araudia eta Nazioarteko Igeriketa Federazioaren (FINA) ur irekietako araudi 
ofiziala.

11.6. Sailkapeneko datuetan (izena eta abizena) zein komunikazioko edozein arlotan (argazkia) 
bere pribatutasuna mantendu nahi duen oro jar dadila harremanetan antolakuntzarekin.

ZARAUTZ, 2022




