Kirolak

Iker Saizar Matxinea, Jabier Mujika Katarain eta Mirari Saizar Zinkunegi

2015-16 denboraldia
Eskola kirola
Amaitu da 2015-2016 denboraldia, eskola kirolean nahiz pilotan. Aurten bai
batean, bai bestean, kirolari kopurua
igo egin da: eskola kirolean 1. mailatik 6.
mailarako 52 ume ibili dira, eta pilotan
26 ume. Ondorioz, behin ere baino ume
gehiago ibili dira lehian. 5 talde, hain
zuzen: 3. mailako mutilak, 4. mailako
mutilak, 3. eta 4. mailako neskak, 5. eta
6. mailako mutilak eta 5. eta 6. mailako
neskak. Entrenatzaile lanetan, Iker Saizar, Lierni Gartziarena, Ibon Garaiburu,
Ander Zubillaga, Julen Garaiburu, Oihane Zubiria, Egoitz Agirrezabala eta Aimar Zubillaga aritu dira.
Aurrebenjaminetan, 1. eta 2. mailako neska-mutilen artean, Ekain Curiel,
Lorditz Garmendia, Mikel Garmendia,
Lax Gartziarena, Jon Lasa, Urtzi Lasarte,
Oihan Lobo, Maddi Saizar, Antton Zubillaga, Enaitz Zubillaga eta Joanes Zuriarrain ibili dira. Hauek, besteak beste,
kirola probatzen, ezagutzen, talde lana
lantzen eta kirola eginez gozatzen aritu
dira.
Benjaminetan 3. mailako mutilen
taldean Markel Lizartza, Iker Berasain,
Bierik Zabaleta, Mikel Etxetxikia, Julen
Malkorra, Eneko Bereau, Unai Yeregi,
Unai Labaien eta Oier Ugartemendia
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Eskola kirolean ibili diren gaztetxoak. Behean, benjamin nesken taldea.
ibili dira.
Benjaminetan 4. mailako mutilen
taldean, berriz, Oier Arabaolaza, Oinatz
Lasarte, Beñat Loidi, Haritz Martin, Hodei Lobo, Julen Otxandorena eta Martin
Zubillaga ibili dira.
Eta benjaminetan 3. eta 4. mailako
nesken taldean, Izaro Vidal, Uxue Aranalde, Izaro Gartziarena, Izaskun Zubeldia, June Lasa, Irati Zuloaga, Alaitz Zuriarrain, Aiara Agirrezabala, Laida Malkorra
eta Naroa Goikoetxea ibili dira.
Eskola kirolean benjaminek 3 kirol
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lantzen dituzte urtean zehar: eskubaloia, saskibaloia eta areto futbola. Hiruhi-

Kirolak

Benjamin mutilen taldeak (3. mailakoak ezkerrean, 4. mailakoak eskuinean) eta alebin nesken taldea.
lero kirol bat. Benjaminen 3 taldeentzat
urte gogorra izan da aurtengoa, beraiek
baino zaharragoen aurka ibili baitira.
4. mailakoek, hala ere, maila ona eman
dute eta beste biei ondo etorri zaie aurrera begira.
Alebinetan, berriz, 5. eta 6. mailako
mutilen taldean, Josu Aranalde, Aritz
Intxaurrondo, Gorka Esnaola, Urko Vidal, Mikel Vicente, Jon Olaetxea, Axier
Sarasola, Iraitz Garaiburu eta Cristian
Labaien ibili dira.
Eta alebinetan, 5. eta 6. mailako
nesken taldean, Nere Jauregi, Uxue Garmendia, Irati Zubeldia, Garbiñe Aranalde, Ane Goikoetxea, Nahikari Zubillaga,
Alaitz Etxarren eta Miren Aranalde ibili
dira.
Alebinek bi kirol landu dituzte: saskibaloia eta areto futbola. Bi taldeak
ondo moldatu dira aurten, biak sailkatu
dira Tolosaldetik Gipuzkoako txapelketara: mutilak saskibaloian eta neskak
areto futbolean. Mutilek errenteriarren

aurka galdu egin zuten. Neskak, berriz,
Gipuzkoako txapeldun izan ziren azkenean, lehenbizi Oñatiko Txantxikuri eta
ondoren Donostiako Santa Teresa ikastetxeari irabazita.
Horretaz aparte, areto futbolari dagokionez, eguberrietan Shanti txapelketa izan zen eta San Joanetan Arsenal
txapelketa. Parte hartze txukuna izan
zuten guztiek ere eta alebin neskek urtea borobiltzea lortu zuten azkenean:
Shanti txapelketako finalean galdu egin
bazuten ere, San Joan txapelketan txapeldun izan ziren beste behin.

Esku-pilota

Pilotako denboraldia ere amaitu da dagoeneko. Salontzotako torneoa bakarrik geratzen zaie pilotari gaztetxoei
jokatzeko. Iker Saizar, Ibon Garaiburu,
Julen Garaiburu eta Ander Zubillaga
ibili dira entrenatzaile lanetan, 25 ume
ingururi ostegun arratsaldeetan eskupilota irakasten.
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Alebin mutilen taldea.
1. eta 2. mailako aurrebenjaminetan,
Aiara Agirrezabala, Enaitz Zubillaga, Oihan Lobo, Antton Zubillaga, Urtzi Lasarte, Aitor Etxarren eta Lorditz Garmendia
ibili dira. 3. eta 4. mailako benjaminetan,
Ibai Belda, Iker Berasain, Eneko Bereau,
Mikel Etxetxikia, Unai Labaien, Oinatz
Lasarte, Markel Lizartza, Beñat Loidi,
Hodei Lobo, Jon Lujanbio, Julen Malkorra, Julen Otxandorena, Oier Ugartemendia, Unai Yeregi eta Martin Zubillaga ibili
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Ezkerrean, pilotari gaztetxoen taldea eta, eskuinean, San Joanetako txapelketako pilotari finalistak.

Enaitz Zubillaga eta Aiara Agirrezabala, Ataria txapelketako finalean.

Mikel eta Olaia Plazas eskiatzaileak taldekideekin.

dira. Eta, bukatzeko, 5. eta 6. mailako
alebinetan, Gorka Esnaola, Iraitz Garaiburu eta Aritz Intxaurrondo.
Benjaminetan 4 hirukote aritu dira
urtean zehar Tolosaldean partidak jokatzen eta ikasturte hasieratik bukaerara
aurrerapauso handia eman dute. Alebinetan, berriz, hirukote bakarra lehiatu
da, eta maila ona eman arren, ezin izan
dira Gipuzkoako txapelketara sailkatu.
Ibarran ere banakako txapelketa batean
parte hartu zuten.
Berastegiko San Joan pilota txapelketan, aldiz, ekainaren 23an jokatutako

finaletan, hauexek pilotari gaztetxoek
lortutako emaitzak: aurrebenjaminetan,
Aitor E. - Enaitz Z. 16, Oihan L. - Antton
Z. 8; benjaminetan, Hodei L. - Jon L. 15,
Unai L. - Julen M. 16; eta, alebinetan,
Aritz I. 16 - Iraitz G. 5.
Maiatz eta ekain artean, Ataria pilota txapelketak ere jokatu dira eta aurrebenjaminetan Aiara Agirrezabala eta
Enaitz Zubillaga finaleraino iritsi ziren.
Uztailaren 2an jokatu zen finala Villabonan, eta 16-12 galduta azken txanpa
osatzerik izan ez bazuten ere, partida
bikaina jokatuta itzuli ziren etxera.
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Eskia
Aurten ere txukun borobildu dute denboraldia plazastarrek Tolosako Alpino
Uzturre taldearen izenean. Martxoaren
18tik 20ra jokatu zen Candanchun iraupen eskiko Espainiako txapelketa, eta
bertan Mikel Plazasek kadete mailan
klasiko estiloan (7,5 km) 3. postua lortu
zuen, 2.arengandik 22 ehunenera, eta
estilo librean (7,5 km) 2. postua. Olaia
Plazasek, berriz, infantil mailan lehen
urtea zuen aurtengoa, eta 6. postua eskuratu zuen klasiko estiloan (5 km) eta
5. postua estilo librean.

Kirolak

Iñaki Urkizu Real Unioneko jokalaria.

Egoitz Agirrezabala, Aimar Zubillaga eta Julen Sarasola jokalari infantilak.

Euskal Herriko iraupen eskiko txapelketa, aldiz, aurten lehen aldiz euskal
eta nafar federazioak modu bateratuan,
apirilaren 3 eta 4an jokatu zen Belaguan, eta Mikel Plazasek kadete mailan
txapelketako bi txapelak eskuratu zituen, klasiko estiloan (10 km) eta skating klasikoan (7,5 km).

Futbola

Iñaki Urkizu futbolariak aurten ere Irungo Real Union taldean osatu du denboraldia 2.B mailan. 5. postuan amaitu du
liga taldeak; eta, beraz, nahiz eta denboraldi gehienean goiko postuetan ibili,
azken txanpan play off-etik kanpo geratu dira irundarrak.
Abuztu aldera denboraldi berriari
ekiteko gogoz eta ilusioz da Urkizu, Beste 2 urterako fitxatu du Real Unionekin;
eta, beraz, beste bi denboraldiz, gutxienez, talde txuri-beltzean jarraituko du.
Tolosa Futbol Klubean dabiltzan berastegiarrak ere aipatu nahi genituzke

Oihana Ugartemendia eta Ander Zubillaga Tolosa Futbol klubeko jokalariak.
atal honetan. Julen Sarasolak infantilen
hirugarren taldean jokatu du erdilari,
eta aurtengo denboraldia oso ondo joan
dela eta oso pozik dagoela aitortu digu.
Aimar Zubillaga infantilen bigarren taldean aritu da, erdilari edo hegaleko gehienetan; liga bigarren postuan amaitu dute eta kopan final zortzirenetan
esan behar izan diote agur lehiari. Eta,
Egoitz Agirrezabalak infatilen lehen
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taldean jokatu du, erdilari gehienean;
talde buru amaitu dute denboraldia eta
Gipuzkoako txapeldun izateko finala
bakarrik galdu dute.
Ander Zubillagak ere Tolosako Futbol Klubean, ohorezko jubeniletan osatu
du denboraldia eta ligako txapeldun izan
dira azkenean; datorren denboraldian
jubenilen euskal ligan arituko da taldekideekin batera. Eta, bukatzeko, Oihana
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Ugartemendiak ere, emakumezkoen
erregional mailan erdilari ibili denak,
ezin hobeto bukatu du deboraldia; mailaz igotzea lortu dute eta datorren urtean euskal ligan arituko dira haiek ere.

Areto futbola

Itzulera paregabea izan du areto futboleko nesken taldeak, oraingoan Berastegi Lauburu izena hartuta. Izan ere,
Berastegiko futbol zelaiak areto futbolean aritzeko balio ez duenez, Ibarrako
Lauburu taldearekin partidak Ibarran
jokatzea adostu du nesken taldeak, eta
hargatik izen berria.
Lierni Gartziarena, Ane Urkizu,
Alazne Saizar, Olaia Garaiburu, Maialen Gartziarena, Mireia Barriola, Sara
Caminos, Oihane Zubiria, Irati Rekondo
eta Naroa Zubiriak osatutako taldeak 3.
postuan amaitu zuen liga eta play offetako finalerdietako lehen partida galduta, kanpoan geratu zen. Aipatu behar
da ligako goleatzailerik onena Mireia
Barriola izan dela.
Onena etortzeko zegoen, hala ere.
Apirilaren 29an Ibarran jokatutako Gipuzkoako Kopa irabazi egin baitzuten
neskek, aurrena ligan zehar aurkari
zuzena izandako Idiazabali irabazi eta
gero Anoeta garaituta.

Areto Futboleko nesken taldea, Ibarran kopa irabazi berritan.
nolanahiko emaitzekin, gainera. Maiatzaren 28 eta 29ko asteburuan Esteponan (Malaga) jokatutako Txirrindularitza Egokituko Espainiako Txapelketan
MT 1 mailan hartu zuen parte Euskadiko
selekzioarekin eta erlojupekoan brontzezko domina eta errepidean zilarra
eskuratuta itzuli zen etxera.
Urriaren 15ean 44 urte beteko di-

tuen txirrindularia Irunen bizi da bere
bikotekidearekin eta asteko bi entrenamenduak Irunen eta Tolosaren artean
erdibanatzen ditu. Tolosan entrenatzen
duenean Berazubiko estadioan edo Alegia eta Altzo aldeko errepideetan entrenatzen du, Emaitz Izagirre eta Asier
Mujika entrenatzaile dituela. Gaztetan
futbola eta atletismoa ere gustuko zitue-

Txirrindularitza

Urteak daramatza Aitor Gartziarena berastegiarrak bizikleta gainean. Aurten,
esate baterako, Bizkaiko Birako 20. edizioan hartuko du parte; eta, ez alferrik,
orain arteko edizio guztietan izan da. Ez

Aitor Gartziarena, Espainiako txapelketako podiumean Esteponan, eta Asier
Mujika entrenatzailearekin, Berazubin, bizikleta berriaren gainean.

Cambrilseko lasterketan parte hartu zuten txirrindulariak. Axier Matxinea Ordesan, Cotatueroko ur jauzia atzean duela.
13 zenbakia, 2016ko abuztua
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la aitortu digu Aitorrek, eta probatu ere
probatu zituela; baina 1992az geroztik
buru-belarri bizikletari emana bizi da.
Ilusio bereziarekin hartuko du parte aurten Aitorrek uztailaren 15, 16 eta
17an egingo den Bizkaiko Biran, bizikleta zaharra alde batera utzi eta NER
Group Ikaztegietan kokatutako enpresa
taldearen eskutik eskuratu duen Giant
markako bizikleta berriarekin hartuko
baitu parte.
Bestalde, txirrindularitza lasterketa
herrikoiei dagokienez, aurtengoan ere
izan da hainbatetan berastegiarren ordezkaritzarik.
Apirilaren 18an Cambrilsen egin
zen Canyon Cambrils Park lasterketan,
Canyon Escaladei 122 kilometroko zirkuituan, 7 izan ziren berastegiarren
kamiseta jantzita parte hartu zuten
herritarrak: Iker Saizar (4:41:50),
Axier Matxinea (4:41:50), Xabier Mujika (4:41:51), Aritz Mujika (4:42:05),
Julen Agirrezabala (4:45:53), Aritz
Aranburu (4:45:54) eta Ander Beloki
(4:50:19).
Ekainaren 18an, eguraldi hotz eta
bustiarekin egin zen 205 kilometroko
Quebrantahuesos martxa zikloturistan,
berriz, Iker Saizarrek eta Aritz Mujikak
hartu zuten parte eta denbora berean
amaitu zuten lasterketa (8:03:54).
Uztailaren 2an, Bardeetan egin zen
Extreme Bardenas 100 kilometro inguruko mendi bizikletako lasterketan,
aldiz, 5 berastegiar izan ziren: Iker Saizar (4:27:33), Juan Mari Ugartemendia
(4:51:27), Jesus Zubillaga (5:02:48),

Jose Miguel Etxarren (6:42:46) eta Josu
Ugartemendia (6:42:47).
Eta, mendi bizikletarekin jarraituz,
aurten Axier Matxineak bizikleta gainean burutu duen abentura ere ezin
aipatu gabe utzi, mendi bizikletaren
munduan sonatua den Mediterraneotik
Atlantikorako Transpirenaica ibilbidea
egin baitu, berak bakarrik: guztira 680
kilometro 7 egunetan, Pirinioak aldenik alde zeharkatuz. Ekainaren 3an ekin
zion bideari Gironako Planoles herrian
eta ekainaren 9an eman zuen bukatutzat ibilaldia Orreagan.
Bizikletaren
mantenimendurako
erramintak (olioa, kate puskak…) bizikleta gainean, Transpirenaicari buruzko eskuliburua eta paperezko mapak bizkar
zorroan eta GPSa manilerrean. Eguraldiaren iragarpenari adi, egunen amaierarako iragarrita zeuden trumoi-ekaitzak ahal zela saihestea helburu.
Goizeko 6,30ak aldera ekiten zion
Axierrek bideari eta 16,00ak aldera, iluna gain hartzen hasterako gelditzen zen.

Elurrik ez ibilbidearen goieneko zatian
(2.300 metrora daude pistarik altuenak)
eta bere moduan bizikleta gainean zihoazen lagun ale batzuen konpainia izan
ezean, gehienean bakarrik. Bidean ezagutu dituenen artean, Cacereseko gizon
bat, Lleidako albergean ezagutu zuena.
Hirugarren aldia zuen Transpirenaica
egiten, eta hari buruzko blog bat du interneten, aldian-aldian osatzen ari dena.
Esperientzia aparta izan da, Axierrek
aitortu digunez. Aspalditik zekarren
buruan Transpirenaica egiteko ideia,
eta astebete jai hartzeko aukera sortu
zaionean, bi aldiz pentsatu gabe, bete
egin du asmoa. Bizikletan beti lasterka, lehian ibili izan bada ere, bizikletaz
beste era batera gozatzeko modurik ere
badela erakutsi dio bere buruari. Hala
kontatu digu guri.

Mendi ibilaldia

4 urtez behin Aralarko Adiskideak
Elkarteak antolatuta Tolosatik abiatu
eta Tolosan amaitzen den XIV Orduko

XIV Orduko Ibilaldian parte hartu zuten hainbat berastegiar.

harategia urdaitegia
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Aldin Mendi Elkarteak antolatutako
mendi irteeren egutegia:

Mendizaleak Anboto gainean, Aldin Mendi Elkarteak antolatutako irteeran.
Ibilaldi ospetsuaren edizio berri bat
izan genuen aurten, maiatzaren 29an.
2.000 mendizale inguruk ekin zioten
70 kilometroko bideari, Berazubiko
estadioan 5,00ak aldera; tartean, nola
ez, berastegiar batzuek ere bai. Azken
edizioetan egin bezala, aurten ere
Uliko kontrolgunean Aldin Elkarteko
ordezkari batzuk aritu ziren antolakuntzari laguntzen.
Aldin Elkartearen izenean antolatu
eta ospatu zen, era berean, maiatzaren
14an 4 urtez behin egiten den Probintzietako Ardibidea, GR9aren barruan,
Nafarroako Beorburutik abiatu eta Tolosarainoko 47 kilometroko ibilaldia.
Autobus bat antolatu zen eta 45 lagunek parte hartu zuten.

Aldin Mendi Elkartea

Mendi ibilaldiak egiteko asmoz, irteera
batzuk antolatu, urteko egutegia osatu
eta jendeari zabaltzeko ideia piztu zaio
aurten Iñigo Lizarribarri. Aldin Elkarteko kideekin bildu zen, eta handik sortu
zen Aldin Mendi Elkartearen izenean
ekintza sorta. 6 irteera proposatu dituzte 2016rako: Anbotora, Orhira, Ordesara, Gavarnie-ko zirkura, Balerdira
eta Linzara. Lagun talde txikiak osatu
dituzte orain arte, eta eguraldiak ere ez
die gehiegi lagundu; baina pixkanaka
jende gehiagoren parte hartzea izango
dutelakoan daude.
13 zenbakia, 2016ko abuztua

Goi mendizaletasuna
Iñigo Lizarribar, Mikel Legarreta eta
Ibon Zabalak osatutako hirukoteak goi
mendiko espedizio bat egiteko asmoa du
laster. Himalayako bi mendi, Stok Kangri
(6.150m) eta Non (7.135 m), Indiako
mendirik altuenak igo nahi dituzte. Uztailaren 30ean joaneko hegazkina hartu
eta abuztuaren 30ean itzulerakoa hartu
bitartean, aklimatazio saioa egin eta bi
gailurrak lortzea dute helburu. Jasotako
irudi, argazki eta bizipenekin ikus-entzunezko emanaldia prestatzeko asmoa
dute. Kultur Astean bertan eskainiko
dute emanaldi bat jendaurrean.

Mendi-lasterketak

Punta-puntan dabil aurten ere Jon Azpiroz mendi lasterketaria. Lehengo urtean, abuztuaren 28an Alpeetan egin
zen 170 kilometroko Montblanc-eko
Ultratrailean 14. postuan helmugaratu
zen, lasterketa burutzeko 24 ordu 38
minutu eta 37 segundu behar izan ondoren. Urte guztian zehar mimo eta ilusio
bereziz landutako lasterketari bukaera
paregabea eman ahal izan zion.
Aurten, berriz, beste helburu batzuk jarri dizkio bere buruari. Hiru lasterketak osatzen duten Alpinultras zirkuitua osatu nahi du, eta horretan dabil
buru-belarri. Lehen lasterketa 10.000
metroko desnibel positiboa duen 130
kilometroko Emmona Ultratraila izan
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Anboto (1.331 m.)

maiatzak 14

Orhi (2.019 m.)

ekainak 11

Ordesa

uztailak 23-24

Circo de Gavarnie

urriak 1-2

Balerdi (1.193 m.)

urriak 29

Linza

azaroak 19-20

zuen Girona aldean maiatzaren 29an,
eta irabazi egin zuen 20:54:00-ko denborarekin. Bigarren lasterketa, berriz,
uztailaren 2an izan zuen, Lleidako Valls
d’Aneu Ultratraila, 7.344 metroko desnibel positiboa duen 92 kilometroko
lasterketa, eta 4. postuan helmugaratu
zen. Bi denborak kontuan hartuta, sailkapeneko lidertzari eusten dio Jonek
Alpinultras zirkuituan.
Hirugarren eta azken lasterketa
irailaren 10ean izango du Huescan:
Canfranc-en hasi eta bertan bukatuko
den 8.848 metroko desnibel positiboa
duen 100 kilometroko lasterketa.
Gugandik gertuagoko mendi lasterketei begira, Zegama-Aizkorri mendi
maratoiaren 15. edizioa maiatzaren
22an izan zen eta bi izan ziren lasterketa osatu zuten berastegiarrak: Iban Agirrezabala 54. postuan (4:54:09) eta Jon
Zubillaga 205. postuan (05:58:09).
Leitzako 64 kilometroko Euskal Herria Mendi Erronka, berriz, ekainaren
4an izan zen eta Juan Mari Ugartemendia izan zen lehen berastegiarra helmugan 60. postuan (8:35:08) eta Jon Zubillaga bigarrena 137. postuan (9:20:18).
Andoni Zuriarrainek ere hartu zuen
parte EHMEn, baina ezin izan zuen lasterketa bukatu, lesioa tarteko.
Ekainaren 19an Tolosaldeko 3 Tontorrak mendi maratoiaren txanda izan
zen. Hernio, Uzturre eta Erroizpe zeharkatzen dituen lasterketan, 3 izan
ziren parte hartu zuten berastegiarrak:
Jon Azpiroz 7. postuan (4:31:00), Iban
Agirrezabala 16. postuan (4:49:18) eta
Santi Zubeldia 126. postuan (6:09:11).
Eta, mendi lasterketekin bukatzeko,
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Jon Azpiroz, Emmona Ultratraila irabazita, eta Iban Agirrezabala, Zegaman.

Jon Zubillaga,Leitzako helmugan.

uztailaren 8 eta 9 artean egin zen Goierriko 2 Haundiak 88 kilometroko lasterketaren 7. edizioa. Jon Zubillagak hartu
zuen parte eta 32. postuan helmugaratu
zen, 13:41:57ko denborarekin.

Bermeoko estropadak irabazi dituzte.
Apirileko Euskadiko txapelketan 8. postuan geratu ziren. Pozik da egindako
denboraldiarekin.

Arraun Klubean. Urtarrilean hasi
ekainean bukatu den Gipuzkoako
telen liga 2. postuan amaitu dute,
tartean Zumaiako, Errenteriako

eta
baeta
eta

Arrauna

Fermin Caminos arraunlari berastegiarra denboraldi betean da orain.
Aurten Zarautzeko traineruan ari da
KAE 1 ligan. Ekainaren 19an hasi eta
abuztuaren 21ean bukatuko den ligan,
Kantauriko 12 talde dabiltza lehian, 12
arraunlari eta patroiak osatutako traineruetan eta momentuan 10. postuan
daude sailkapenean. Traineru gaztea
dute aurten Zarautzen eta mailari eustea dute helburu.
Mañel Salbarredi, berriz, aurten
kadete mailan aritu da Tolosaldeko

Fermin Caminos, Mutrikuko estropadan.
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