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Elixabet Azpiroz Atxukarro, Jabier Mujika Katarain,
Iker Saizar Matxinea eta Mirari Saizar Zinkunegi
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2018
Urtezahar-krosa
Euria goian behean zela egin zen
2017ko urtezahar-krosa. 120 korrikalari inguruk hartu zuten parte, hiru adintartetan banatuta: 6 urtera artekoak,
7 eta 12 urte artekoak eta 13 urtetik
gorakoak, helduekin batera. Bigarren
adin-tartean, nesketan Aiara Agirrezabala, Barbara Isturiz eta Alaitz Esnaola
izan ziren lehenak helmugan, hurrenez
hurren; eta mutiletan Urko Vidal, Gorka Esnaola eta Martin Zubillaga. Hirugarren adin-tartean, emakumezkoetan
Arantxa Atxukarro, Irati Rekondo eta
Irati Ugartemendia izan ziren azkarrenak hurrenez hurren; eta gizonezkoetan Axier Matxinea, Jon Azpiroz eta
Eneko Arrospide. Senior-mailan lehen
sailkatuak Jon Zubillaga eta Arantxa
Atxukarro izan ziren, eta taldekako
sailkapenean Jabier Malkorra, Arantxa
Atxukarro eta Iker Saizarrek osatutako
hirukoa izan zen garaile.

I. Negutrail mendilasterketa

Izenari ohore eginez, elur-giroan eta
tenperatura hotzekin egin zen otsailaren
4an Berastegin lehen aldiz antolatu den
mendi-lasterketaren estreinako edizioa.
Plazatik abiatu eta Urdelar, San Lorentzo
eta Ipuliñon barrena, 16,3 kilometro eta
963 metroko maldako ibilbidea osatu
behar izan zuten korrikalariek. 250 lagunek hartu zuten parte, antolakuntzak
gehinenez onartutako parte-hartzaile
kopuruak, eta podiuma Jokin Lizeaga
urnietarrak, Goar Lopetegi ibartarrak
eta Iñaki Olano altzoarrak eta Veronica
Dominguez gasteiztarrak, Leire Baraibar aresoar zumaiartuak eta Tanit P. de
Lezeta donostiarrak osatu zuten. Lehen
berastegiarrak Iban Agirrezabala eta
15 zenbakia, 2018ko abuztua

Negutrail mendi-lasterketa abiatzeko prest.

Korrikalari ugari bildu zituen Negutrail mendi-lasterketaren lehen edizioak.

Podiuma eta korrikalari sarituak.
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Korrikalari txikiak Urtezahar-krosean.

Ibarraldea Raid-eko parte hartzaileak mapa begiratzen.

Urtezahar-kroseko irabazleak.
Arantxa Atxukarro izan ziren. Ia 100 laguneko herritar-taldea ibili zen lanean
boluntario.

II. Ibarraldea Raid

Maiatzaren 5ean Berastegiko plazan
eman zitzaion hasiera Ipar Ligako
Abentura Raid txapelketako lehen probari, goizeko 10:00etan. Trekking-a,
mendi-bizikleta, eskalada eta orientazioa konbinatzen dituen kirola da
abentura-raida. 49 bikotek hartu zuten

parte antolakuntzak
ezarritako gako eta
probak gainditu eta
baliza guztiak lortzeko ahaleginean;
eta gehienezko denbora-tartea (7 ordu)
igarota eman zitzaion bukaera probari Ibarrako plazan.
Tartean, 3 kilometro mendi-bizikletan eta korrika, 20 kilometro trekking
eta berriz beste hainbeste bizikletan
egin behar izan zituzten parte-hartzaileek, orientazioa eta memoria lantzeko ariketa batzuekin batera. Imanol
Garaizabalek eta Argider Isastik osatutako bikote elgoibartarra izan zen baliza guztiak biltzen azkarrena.

Mendi-ibilaldia

Maiatzaren 6an egin zen Basurde Elkar-

teak antolatutako XXVI. 8 orduko mendi-martxa. 160 lagun inguruk hartu
zuten parte, eguraldi ederra lagun, plazatik abiatu eta Erroizpe (Larte), Ulizar,
Ipuliño eta San Lorentzon barrena egin
zen 30 kilometro inguruko ibilaldian.
Beasti Guraso Elkarteak ere antolatu
zuen ibilaldi laburra, ohi duen bezala.
63 umek eman zuten izena 3 ordu inguruko ibilaldia egiteko eta haiekin batera
bildu ziren helduak kontuan, 100 lagun
inguruk osatu zuten ibilbidea.

Aldin Mendi Elkartearen
irteerak

Herritarren artean mendi-zaletasuna
sustatu eta sendotu nahian, 3 mendiirteera antolatu ditu Aldin Mendi Elkarteak 2018an zehar. Lehena martxoaren
11n izan zen Araba eta Bizkaia artean
dagoen Gorbea mendira (1.482 metro)
eta 17 lagun bildu ziren. Bigarrena apiri-
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Herritar ugari animatu ziren maiatzaren 6an egin ziren mendi-ibilaldi luze eta laburrera.

Eskola Kirolean
garaipena lagun
izan dute partida
gehienetan
bai neskek, bai mutilek
laren 15ean egin zen Berastegin bertan;
hiru ordu eta erdiko ibilaldia antolatu
zuen elkarteak, Beasti Guraso Elkartearekin batera, adin guztietako herritarrei
begira, herriko zenbait txoko ezagutarazteko asmoz. Eta hirugarrena ekainaren
17an egin zen, Nafarroa eta Zuberoa arteko mugan dagoen Orhi mendira (2.019
metro) eta 15 lagun elkartu ziren.

Eskola Kirola

2017-2018 denboraldian 52 neskamutil ibili dira 1. mailatik 6. mailara. 5
talde aritu dira lehian, inoizko talde-kopururik handiena: 2., 3. eta 4. mailako
neskena, 2., 3. eta 4. mailako mutilena,

Eskola Kiroleko talde osoa.
5. eta 6. mailako neskena, 5. mailako
mutilena eta 6. mailako mutilena.
2., 3. eta 4. mailakoak Tolosaldean
ibili dira lehian; lehen hiruhilekoan
saskibaloian, bigarren hiruhilekoan eskubaloian eta azken hiruhilekoan areto-futbolean. Garaipena lagun izan dute
partida gehienetan bai neskek, bai mu-
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tilek; eta ondo pasatzeko urte errazagoa
izan dute. Nesken taldeak, esaterako,
Eguberrietako Shanti torneoa irabaztea
lortu zuen, partida guztiak irabazita;
eta mutilen taldeak final laurdenetan
esan behar izan zion agur txapelketari,
penaltietan galduta. San Joan txapelketan ere final laurdenetaraino iritsi ziren
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Ezkerrean, mendizaleak Orhi mendiaren tontorrean, eta eskuinean, Gorbeako gailurrean.

LH 2., 3. eta 4. mailako nesken taldea.
mutilak; neskek, oporrak tarteko, ez zuten parte hartu.
5 eta 6. mailako neska-mutilek saskibaloia eta areto-futbola landu dituzte

urritik
maiatzera
bitarte eta, emaitzei
begira nahiko urte
gogorra izan duten
arren,
garrantzitsuena dena, ea gerora begira kirolari
gustua hartzea eta
lanean jarraitzearen balioa ulertzea
lortzen duten. Eguberrietako Shanti
torneoan nahiz San
Joan
txapelketan
hartu zuten parte 3
taldeek, baina ez zuten lehen fasea gainditzerik lortu. San
Joanetako 3x3 saskibaloi-txapelketan
ere hartu zuten parte 6. mailako mutilek.
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Esku-pilota
25 lagun ibili dira esku-pilotan aurten,
neska bakarra tartean; eta benjaminetan
3 talde eta alebinetan 4 talde osatu ahal
izan dira urritik apirilera Tolosaldean
lehiatzeko. Ekainean Ataria txapelketan
bi bikotek finalerdietara iristea lortu
zuten: Jon Lasa eta Joanes Zuriarrainek
osatutako bikoteak aurrebenjaminetan
eta Aiara Agirrezabala eta Enaitz Zubillagak osatutako bikoteak benjaminetan.
Urtea amaituta, gorputzari lana eginaraziz lagun berriak egin eta ondo pasa duten sentsazioarekin geratu dira.

Areto-futbola

Naroa Zubiria Amundarain, iaz bezala,
Ordiziako taldean ibili da 17-18 denboraldian ere, Areto-futboleko bigarren
mailan. Zilarrezko dibisioan jokatu
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Lauburu Ibarrako neskak txapeldun 2018an.
dute, eta 10. postua lortu dute sailkapen orokorrean. Horrez gain, Euskadiko
21 urte azpiko selekzioan ere hartu du
parte Naroak. Espainiako Txapelketako
lehen fasea Murtzian jokatu zen: Ma-

Salou Futbol Cup-en izan zen taldea.

drilgo selekzioaren aurka lehen partida
eta Murtziaren kontra bigarrena; biak
galdu egin zituenez Euskal selekzioak,
ez ziren hurrengo fasera pasa.
Lierni Gartziarenak eta Olaia Lizar-

tzak Ibarra Lauburu taldearekin jokatu
dute Gipuzkoako liga, senior mailan;
eta liga horretako irabazle izan zirenez,
2. mailarako igoera jokatzeko aukera
izan zuten. Igoera-partida Santurtziren
aurka (Bizkaiko ligako txapelduna) jokatu zuten. 2-0 galduta, ez zuten lortu
igoerarako txartela, baina gustura geratu dira egindako denboraldiarekin.
Ibarra Lauburun ibili da Aimar Zubillaga ere, kadete mailan, eta 4. postuan
geratu dira denboraldi honetan

Futbola

Iñaki Urkizuk Real Unionen jarraituko du datorren denboraldian ere.

Jon Azpiroz Chamonix-ko UTMBn eta Travesera Picos de Europako podiumean.
15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Iñaki Urkizuk Irungo Real Union taldean egin du 2017-2018 denboraldia
futbol profesionaleko Bigarren B mailan. Sailkapenean 13. postuan amaitu
dute liga, eta datorren denboraldian
ere Irungo taldean jarraituko du eskuin
hegaleko jokalariak.
Denboraldi honetan, hainbat berastegiar izan dira Tolosa Futbol Klubean
jokalari:
Endika Pelaezek eta Ander Zubillagak Ohorezko erregional mailan jokatu
dute. Denboraldi ona egin dute, eta 3.
postuan geratu dira; baina zapore gazigozoa geratu zaie, ez baitute 3. mailara
igotzea lortu.
Egoitz Agirrezabalak Euskal Ligan
jokatu du, Tolosako taldearekin. 9. postuan geratu dira, eta gustura geratu
dira emaitza horrekin, lehenengo mailako taldeetako kanteraren aurka jokatu baitute.
Irati Rekondo eta Oihane Zubiria ju-
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Arantxa Atxukarro eta Jabier Malkorra, herri lasterketen ligan lehian dabiltza.
beniletan ibili dira, 2. postuan geratu da
taldea Lurralde Mailako Kopan.
Ohorezko kadeetan jokatu du Julen
Sarasolak, eta 12. postuan geratu dira.
Ane Goikoetxeak Ohorezko infantil
neskak kategorian jokatu du, eta irabazleak izan dira Gipuzkoako txapelketan.
Badira beste bi futbol-jokalari berastegiar beste bi taldetan ibilitakoak:
Mireia Barriolak Goierri Berri taldearekin jokatu du, eta 5. geratu dira; eta
Lekunberriko Beti Kozkor taldean ibili
da Alaitz Etxarren, 2. postua lortu du
haren taldeak.
Eta futbol-kontuekin bukatzeko, 3
urteren ondoren berriz ere Salou Costa
Daurada Cup txapelketara bueltatu da
Berastegiko kadete eta jubenilen taldea.
Herriko 9 mutilek, Elduaingo 2k eta Leaburu, Irura eta Amezketako banak osatu
zuten taldea eta ekainaren 26tik 30era
bitarte ibili ziren lehian. Talde nafar,
kataluniar eta suediarrak garaituta, finalerdietan esan behar izan zioten agur
txapelketari, 2 eta 1 galduta.

ean 4. postuan helmugaratu zen, 119
kilometro eta 7.200 metroko maldako
lasterketa 14 ordu eta 42 minutuan
osatuta, liderrarengandik 9 minutura.
Ekainaren 9an Travesera Picos de Europa espainiar estatuko mendi-lasterkarik tekniko eta gogorrenetarikoan 2.
postuan sailkatu zen, lasterketako 74
kilometroak eta 6.560 metroko malda
12 ordu eta 34 minutuan osatu eta gero.
Eta, uztailaren 20 eta 21ean Benasquen
jokatu zen Gran Trail Aneto-Posets 105
kilometro eta 6.760 metroko maldako

lasterketan ere 2. postuan helmugaratu
zen, ibilbidea 15 ordu eta 55 minutuan
osatuta.
Burua eta begiak berriz ere Alpeetara begira jarrita ditu Jonek. Abuztuaren
31n 18:00etan abiatuko den 171 kilometro eta 10.300 metroko malda duen
Mont Blanc-eko UTMB Ultratrail ospetsuan parte hartzeko asmoa du, denborarik eta markarik onena lortzeko helburuarekin.
Maiatzaren 27an egin zen ZegamaAizkorri XVII. mendi-maratoian Jon Azpiroz bera izan zen lehen berastegirra
79. postuan (4 h 49 min) eta atzetik
izan zituen Iban Agirrezabala 91. postuan (4 h 53 min) eta Jon Zubillaga 277.
postuan (6 h eta 04 min). Ekainaren
17an, Tolosako T3T mendi-maratoian,
berriz, Iban Agirrezabala izan zen berastegiar bakarra eta 7. postuan helmugaratu zen (4 h 37 min). T2T maratoi
erdian Xabier Azpiroz izan zen lehen
berastegiarra 51. postuan (2 h 52 min)
eta ondoren helmugaratu ziren Andoni
Zuriarrain 60. postuan (2 h 55 min),
Arantxa Atxukarro 145. postuan (3 h 24
min), Ainhoa Azpiroz 215. postuan (4 h
02 min) eta Ivan Alzate 237. postuan (4
h 40 min).

Atletismoa

Kirolprobak Korrika Lasterketen VIII.
txapelketan (2017) Jabier Malkorra
zortzigarren (8.) izan zen sailkapen

Mendi-lasterketak

Jon Azpirozek garaikurrak jaso eta jaso
darrai. 2017ko irailaren 1 eta 2 artean
egin zen Mont Blanc-eko TDS Ultratrail-

Iban Agirrezabala eta Jon Zubillaga Zegama-Aizkorri mendi-maratoian.
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lortuta;
eta
Atxukarro 9.
da sailkapen
orokorrean eta
2. bera ere beterano 1 mailan, 6 probatan
498,53 puntu
eskuratuta.

BTT
jaitsiera

Beñat Egialde bizikleta gainean.
orokorrean eta 4. gizonezkoen beterano 2 mailan, 13 probatan 1.223,72
puntu lortuta; eta Arantxa Atxukarrok
sailkapen orokorrean 13. eta emakumezkoen beterano 1 mailan 2. amaitu
zuen txapelketa, 15 probatan 1.088,15
puntu eskuratuta. IX. edizioan ere
(2018) ez doaz batere martxa txarrean
bi berastegiarrak: Malkorra 3. da sailkapen orokorrean eta 2. Beterano 2
mailan, 6 lasterketatan 659,49 puntu

15 zenbakia, 2018ko abuztua

Beñat Egialde
Euskadiko
Open BTT jaitsieran ari da
parte hartzen
aurten
ere.
Maiatzaren
12an, Igantzin,
izan zen lehenengo jaitsiera
eta 5. geratu
zen (00:03:57)
bere kategorian,
juniorretan; eta 4.
postuan (00:04:08) uztailaren 7an, Antzuolan.
Sailkapen orokorrean 4. postuan
doa, oraingoz; irailean izango dira beste bi jaitsiera: 8an Ortuellan eta 22an
Larreinetan.

Eskia eta Rollerski-a

Udazkenean, eski-denboraldiari ekin
aurretik, rollerski edo errepidean jokatzen den gurpil gaineko eskian nabar-
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mendu zen Olaia Plazas. Ligako 8 lasterketa puntuagarrietatik 7 irabazita,
ligako txapeldun izan zen beste behin
gaztetxoen mailan.
Eski-denboraldiari dagokionez, berriz, urtarrilaren 13 eta 14an Linzan jokatutako iraupen-eskiko Espainiako txapelketan Olaia Plazasek urrezko domina
lortu zuen estilo klasikoan U-16 mailan
(5 km) eta Mikel Plazasek brontzezkoa
sprintean U-18 mailan (1,4 km). Urtarrilaren 27 eta 28an Belaguan jokatutako
Euskadiko iraupen-eskiko txapelketan,
berriz, anaia-arrebek bina urrezko domina irabazi zituzten skating eta estilo
klasikoan, U-16 mailan Olaiak (7,5 km)
eta U-18 mailan Mikelek (10 km). Eta,
azkenik, Candanchun martxoaren 24
eta 25ean egin zen Espainiako iraupeneskiko txapelketan, skating eran brontzezko domina lortu zuen Mikelek U-18
mailan (15 km) eta Olaiak 6. postuarekin konformatu behar izan zuen U-16
mailan (5 km).
Esan behar da, bestalde, Plazas
anaia-arrebak Espainiako selekzioan
aritu direla lehian Frantzian jokatu den
eskolarrentzako mundu-txapelketan.

Arrauna

Mañel Salbarredik jubenilen mailan osatu du aurtengo denboraldia Tolosaldeko
Arraun Klubean. Irail bukaeran ekin zioten denboraldiari eta maiatz bukaeran
bukatu. 4 arraunlarik eta patroiak osatutako Batelen ligan eta 6 arraunlarik
eta patroiak osatutako Trainerillen ligan
lehiatzeko aukera izan du, Gipuzkoa
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Limousin Oriako txirrindulari-taldea.

Plazas anaia-arrebak
Espainiako selekzioan
aritu dira lehiatzen
eskolarrentzako
mundu-txapelketan
mailan; eta Batelen ligan, finalera iristea
lortu dute Tolosaldeko arraunlariek.

Txirrindularitza

Olaia Plazas eta Mikel Plazas anaia-arreba eskiatzaileak lehia betean.

Limousin Oriako taldean egin dute denboraldia Arkaitz Garmendia, Cristian
Labaien, Urko Vidal eta Maddi Saizar
berastegiarrek. Eta batzuek izan dute

podiumera igotzeko aukera ere: Arkaitzek 3. postua egin zuen, Zeberion, Euskadiko Txapelketan; eta Urko ere igo da
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behin baino gehiagotan, lehengoa izan
baitzen Zizurkilen, Ormaiztegin eta Urnietan.

15 zenbakia, 2018ko abuztua

