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VI SUPER AMARA GABONETAKO KROSA TXIKI 

ARAUDIA 

1. ARTIKULUA 

SUPER AMARA Bidasoa Atletiko Taldea, eskualdeko atletismo elkarteak, Irungo Udalaren 
laguntzarekin, VI. SUPER AMARA GABONETAKO KROSA TXIKI datorren 2021ko Abenduaren 18an 
arratsaldeko lehen orduetan antolatuko du. 

COVID-19aren AURKAKO PROTOKOLOA, musukoaren erabilerari, higienearen eta distantziari buruzko 
neurriei dagokionez, osasun-egoeraren bilakaerari eta agintari eskudunek une bakoitzean ezarritako 
jarraibideetara egokituko dira. 

2. ARTIKULUA: PARTE HARTZEKO BALDINTZAK  

Lasterketa honetan 1 eta 11 urte bitarteko haurrek parte hartu ahalko dute 2010 urtetik (hau barne) 
aurrera jaiotako haurrak. Txikienek beren gurasoek lagunduta korrika ahal izango dute. 

Parte hartzea 500 haurrentzako mugatuta egongo da. 

3. ARTIKULUA: IZEN-EMATEAK 

Inskripzioak urriaren 18an, egurediko 12h00etan irekiko dira eta erabat dohain izango dira. Edizio 
honetan aukeratutako proiektu solidarioari 1€ emateko aukera izango dute partaideek. 

3.1: IZEN-EMATEA EGITEKO MODUA 

Izen-ematea www.kirolprobak.com web gunea urriaren 18tik aurrera irekiko dira. On-line izen emateak 
abenduaren 17an (21h00) itxiko dira edota dortsalak agortzerakoan. Lasterketaren egun berean eta baldin 
eta orainkik dortsalak egon, irteera puntuan (Luis Marianon) izena eman ahal izango da. 

Pertsonalki Bidasoa Atletiko Taldeko bulegoetan, Leandro Agirretxe plazako 1 zenbakian, 2en solairuko, 
8.en bulegoan (Palmera Montero eraikinean) kokatuta eta dortsalak agortu bitartean, izena emateko 
aukera ere egongo da. Ordutegia astelehenetik ostiralera 9h00tik 14h00ra izango da. 

4. ARTIKULUA - DORTSALAK JASOTZEKO MODUA 

Abenduaren 17ko (ostirala) 00:00ak baino lehen egindako izen emate guztientzako, horretarako Palmera 
Montero eraikinean (Leandro Agirretxe plaza, 1) prestatutako areto batean lasterkariaren poltsa honako 
egun eta ordutegi hauetan jasotzeko aukera eskainiko da: 

ABENDUAK 17, OSTIRALA 17h00-tik 21h00-ra  

ABENDUAK 18, LARUNBATA 10h00-tik 12h30-ra 
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Dortsala jasotze arren, bai formatu digitalean, bai paperean inprimatutako QR kode batez hornitutako izen 
ematearen egiaztagiria azaltzea gomendatzen da. Beste haurren dortsalak jaso ahal izateko, izen-emate-
egiaztagiria aurkeztea derrigorrezkoa izango da. Izen-ematearen egiaztagiria inskripzio-prozesuan zehar 
emandako posta elektronikoan jasoko da. 

Abenduaren 16a, osteguna, ostean eginiko izen-emateetan, dortsala zuzenean lasterketa egunean, irteera 
gunean, jasoko dute parte-hartzaileak. Antolatzaileek ilarak saihesteko denbora nahikoarekin egitea 
gomendatzen dute, lasterketak ezingo baitira atzeratu. 

Indarrean dauden neurri sanitarioak errespetatzea derrigorrezkoa izango da ere dortsalak jasotzeko 
unean. 

5. ARTIKULUA - LASTERKETEN ORDUTEGIA 

HAURREN LASTERKETAK ORDUTEGI HONEN ARABERA ANTOLATUKO DIRA, hala ere, ordutegi 
hau behin behineko da, adin bakoitzeko izen-emate-kopuruaren arabera egoituko bailiteke: 

 15h30 2019-2020ean jaiotako neska-mutilak.  100 metroko distantzia 

 15h35 2018an jaiotako neska-mutilak.   100 metroko distantzia 

 15h40 2017an jaiotako neska-mutilak.   100 metroko distantzia 

 15h45 2016an jaiotako neska-mutilak.   100 metroko distantzia 

 15h50 2014-2015ean jaiotakoa aurre benjamin neskak  200 metroko distantzia 

 15h55 2015an jaiotako aurre benjamin mutilen 1go taldea 200 metroko distantzia 

 16h00 2014an jaiotako aurre benjamin mutilen 2en taldea 200 metroko distantzia 

 16h05 Benjamin neskak (2012-2013)   400 metro (60 metro zintarekin) 

 16h10 Benjamin mutilak (2012-2013)   400 metro (60 metro zintarekin) 

 16h15 Alebin neskak (2010-2011)   800 metro (60 metro zintarekin) 

 16h20 Alebin mutilak (20010-2011)   800 metro (60 metro zintarekin) 

ANTOLAKUNTZA EGOKIA IZAN DADIN ETA HAURRAK BEROKETA ETA LUZAKETA PROZEDURA 
BERBERA JARRAITZEKO, HAURRAK BAKOITZARI DAGOKION BEROTZE EREMURAN 
LASTERKETA HASI BAINO 15 MINUTU LEHENAGO AURKEZTU BEHARKO DA. ADIN BAKOITZEKO 
EREMU DESBERDINAK EGONGO DIRA ETA BERTAN SUPER AMARA BAT TALDEKO 
MONITOREAK EGONGO DIRA BEROTZE SAIOA ZUZENTZEKO. BUKATZERAKOAN HAURRAK 
ZUZENEAN IRTEERA GUNERA ERAMANGO DITUZTE. 

6. ARTIKULUA: SARIAK 

Parte hartzaile guztientzat diploma eta opari poltsa bat izango da. Poltsan, Super Amarak eskainitako 
merienda oparoa bat eta Marrubi dendako gozokiak egongo dira. 

7. ARTIKULUA: IRUDI ESKUBIDEAK ETA DATUEN LAGATZEA 

Parte hartzaile guztiek lasterketan izena ematen duten momentutik aurrera araudi hau onartzen dute, eta 
Bidasoa Atletiko Taldeari baimena ematen diote, soil-soilik kirol, promozio edo merkataritza xedearekin, 
berak edo bitarteko beste entitateek partaideen datu pertsonalen nahiz proba barreneko euren irudiaren 
erabilera informatikoa egiteko (argazki, bideo eta abarren bidez). 

Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoak ezartzen duenaren arabera, 
parte-hartzaileak eskubidea du fitxategi horiek eskuratzeko, betiere bertako edukia partzialki edo guztiz 
zuzentzeko edo baliogabetzeko xedez. Eskubide hori gauzatzeko, idatziz eskatu beharko du Bidasoa 
Atletiko Taldearen egoitza sozialean. (Ramon Iribarren kalea, 4 – behe solairuko atzealdea, 20304 Irun). 


