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1. ONGI ETORRIA
Zarauzko Triatloi Elkartearentzat poz handia da berriz ere Estatuko ehunka triatletaren
babes eta parte hartzea edukitzea. Jada 32 edizio dira Elkarte honetako kideok, triatletak
zuek bezalaxe, urtearen zati handi bat proba arduraz prestatzen ematen dugula. Gure
helburua beti da triatloi ezagun honen oroitzapen on bat zuekin eramatea. Horretarako
ibilbide ahaztezin batzuek ditugu, hala nola, Getaria-Zarautz zehar itsasaldia, Aiako Harresia, Kale Nagusiko pasabide jendez betea… Triatloi honetaz hitzordu paregabea egiten
duten zaletu guztiarekin batera, plazera izango da helmugan berriz ere zuek zoriondu
ahal izatea.
ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA

ORDUA	EKAINAK 07, OSTEGUNA
12:00

Proba aurkezteko prentsaurrekoa, Udaletxean.

		EKAINAK 08, OSTIRALA
16:00 - 20:00

Dortsalen banaketa Munoa Plazan dagoen ERAKUSKETA eremuan.

20:15 - 20:30

Briefinga (euskaraz eta gaztelaniaz) Tokia: Munoa plazako karpa

20:30

Profesionalen arteko mahai-ingurua. Tokia: Munoa plazako karpa

		EKAINAK 9, LARUNBATA (PROBAREN EGUNA)
9:00 - 10:30

Dortsalen banaketa Munoa Plazan dagoen ERAKUSKETA eremuan

11:00 - 13:20

Triatletak boxen gunean agertu beharko dira, materiala ikuskatzeko. Trantsizio eremua itsas pasealekuan jarriko da
(Malekoia). Boxetako sarreran federazioaren baimen txartela eskatuko da, indarrean, edo, txartelik ematen ez duten federazioetarako, federazioaren fitxa egiaztatzen duen federazioaren ziurtagiria. Euskadin federatutakoek, oraindik txartelik ez
badute, automatikoki inprimatu dezakete egiaztagiria webgunetik. Triatletak trantsiziotik igaro eta gero, poltsa kontsignan
gorde ahal izango dute. Gogorarazten dugu boxetan ezin dela ezer utzi, lasterketarako arropak izan ezik. Kontsigna Udaleko Etxezabala bulegoen aurrean egongo da,Kale Nagusia 28. Kontsignan utziko duzun poltsari triatletaren gutun-azalean
ematen den zenbakidun pegatina jarri behar zaio.

12:30 - 13:30

Parte hartzaileak Getariara eramatea, bertatik abiatuko baita proba. Lehen autobusa 12:30ean abiatuko da, lehentasunez
emakumeentzat izango da, eta plaza hutsik badago gizonak diren triatletekin bete ahalko da. Irteera tokia Nafarroa kalea
8, Eguzki tabernaren parean (ikus atxikitako planoa).

14:00 		

Emakumeen irteera

14:10 		

Gizonen irteera

18:00

Lehen triatleten iritsiera helmugara, Udaletxe Plazan.

20:30 		

Sari banaketa Udaletxe Plazan.

21:00 - 22:30

Karpako sarrera afarirako irekiko da. Gonbidatuta daude inskripzioa egiteko unean izena eman zuten guztiak, baita haien
lagunak ere. Karpara sartzeko txartela triatletaren poltsarekin batera emango da (baita inskripzioaren momentuan izena
eman zuten lagunena ere). Txartelik gabe ezin izango da sartu. Zegokionean izena eman ez zuten triatletak ezin izango
dira sartu.

		Ekainak 10, IGANDEA (lasterketa osteko eguna)
10:00 - 12:00

TRIATLOI TXIKIA TRIATLOI SOLIDARIOA gazteenentzat. 2004-2010 tartean jaiotakoek parte hartu ahal izango dute, biak
barne. Parte hartzaile bakoitzak diru ekarpen bat egin ahal izango du. Jasotako dirua ASPANOGI Gipuzkoako Haur Onkologikoen Gurasoen Elkartera bideratuko da. Inskripzioa probaren egunean bertan egingo da malekoian, Zarauzko Dama
eskulturaren ondoan.

3.- PLANO OROKORRA
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1. Munoa karpa: dortsalen banaketa, bizikletentzako mekanika zerbitzua, afaria, solasaldi teknikoa.
2. Trantsizio eremua
3. Kontsigna Kale Nagusia 28 (Udalaren Etxezabala bulegoen parean).
4. Helmuga eta helmuga ondoko karpa
5. Masajeak
6. Dutxak

4 - TRANTSIZIO EREMUA

Trantsizioan sartu eta irteteko, sarrera baino lehen eta ondotik derrigorrezkoa izango da triatletaren poltsan emango den egiaztapen eskumuturrekoa erakustea.
Trantsizio eremuan soilik lehiatzeko beharrezkoa den eta erabili erabiliko den materiala utz daiteke. Ezin izango da ezer gehiago utzi, gainerakoa
motxila batean kontsignan utziko da. Bizikleta muntatu eta desmuntatzeko eremu bat dago, oso ondo seinaleztatuta egongo dena.

5 - IBILBIDEAK

GETARIA-ZARAUTZ IGERIKETA

IGERIAN 2,9 KM

Getariatik Zarautzerako itsasaldi hau ITSASO ZABALEAN egiten da, eta oso garrantzitsua da horrek dakartzan zailtasunei aurre egiteko prestatzea (korronteak, olatuak, orientazioa…).
Irteera baino lehen, ur botilatxoak egongo dira anoa likido gisa.
Triatleta eta lagun guztiei eskatzen diegu eremua garbi uzteko.
Hiru buia jarriko dira, eta horiek eskuinetan utziz igeri egin beharko da.
Mozketa denbora: ordu 1 eta 5 minutu gizonentzat.
Ordu 1 eta 15 minutu emakumeentzat.

BIZIKLETAN 78 KM

26 km-ko zirkuitu batean bi itzuli (berdinak) egitean datza ibilbidea (mozketa ordua 17:33etan, bigarren
itzuliaren amaieran, 52. Km-a), eta beste itzuli bat 25 km-ko beste zirkuitu bati, 78 km osatu arte.
Ibilbidea
• Bi itzuli: Zarautz (Nafarroa kalea, irteera San Frantzisko kaletik) – Meagako gaina – Oikia –
Korta Industrialdeko sarrera (biraketa) – Oikia – Aizarnazabal (biraketa) - Meagako Gaina –
Zarauzko eliza .
• Itzuli bat: Zarautz (Nafarroa Kalea) – Orio (Ubegun Indstrialdea) – Aia (Lokate) – Andatza –
Santiago Erreka – Orio (Tren geltokiko biribilgunea) – Txurruka aterpea – Zarauzko kanpina –
Zarautz (Nafarroa kalea, amaiera Bañeru kalearen parean) (25 km)
Bi itzuli hauetan Meagako gaina igo beharko da, bi aldeetatik. Portuak ez du aldapa oso handirik (batez
beste %3,5), baina, ordea, nahiko luzea da (3,9 km).
Ondoren, 25 km-ko itzuli bat osatu beharko da, Zarauztik Orio alderantz joaz, Aiako Harresira joateko,
eta Oriora berriz ere jaisteko. Eta amaieran Zarauzko boxerantz joango gara, kanpineko gainetik igaroz
(Txurruka).
Azken itzulian Aiako Harresiko igoera egongo da, Ubegun industrialdetik abiatuz, eta Olaskoaga auzoan
sartuz. Zati honetan %18rainoko tarteak egongo dira.
Anoa guneak
• ➢Meaga (Loinaz baserria)  2 igarobide (1,8 km-a eta 27,9 km-a)
• ➢Orioko gaina (nekazaritzako makineria)   Igarobide 1 (56 km-a)
• ➢➢Aia (Lokate):  Igarobide 1 (63 km-a)
3 Penalizazio eremu:
• Meagako igoeraren hasiera: 2 igarobide (1,5 km—27,6 km). Orioko gainera igotzeko anoa gunearen ondoan.
• Trantsizio eremuko sarrera: Igarobide 1 (78 km-a)
Penalizazio eremua lehen eta bigarren itzuliaren hasieran jarriko da (1,5km-a eta 27,6km-a), Zarautzetik Meagako gainera igoz (GI-2633).
Zehatz-mehatz, Hiruerreketako bidegurutzean jarriko da.Gune horretan karpa bat jarriko da, eta ohartarazpena jaso duten atletek 5 minutu itxoin
beharko dute abiadari berrekin aurretik.
Bigarren penalizazio gune bat egongo da, eta ez dio trafikoari eragingo, bizikletako ibilbidearen amaieran jarriko delako, Zarauzko malekoian
(Bañeru kalea).

Denbora mozketak
Erdibideko mozketa ezarriko da 17:33etan, 53. kilometroan (Zarautzen Eguzki tabernaren parean), eta amaierako mozketa bat 18:45ean boxen
sarreran. Mozketa ordu hauek gizon zein emakumeei aplikatuko zaizkie. Adierazitako orduetan mozketa gunea erdietsi ez duten triatletak kanporatuko dituzte epaileek, trafikoaren normaltasuna lehenbailehen berreskuratu asmoz, eta momentu horretatik aurrera probaren estalduratik
kanpo egongo dira.
AIAKO HARRESIA
Zarauzko Triatloian egiten den igoerari esker ezaguna den Aiako Harresiak triatletentzako eta zaletuentzako duen erakargarritasuna ukaezina
da. Epikaren eta ikusgarritasunaren sinonimoa, hizki larriz.
Oriotik Zarautzerantz Txurrukako Gainetik egiten den azken igoera leku ona da zuen lagunek txirrindularitzaren zatiaren gogortasunaz disfrutatu
ahal izateko.
Gomendioak:
-Gehienezko aldapa %18.
-Erdi mailako txirrindularientzako gomendatutako garapena: 34 hortzeko platera eta 25 hortzeko piñoia.
Zaletuentzako
Ibilbide honek triatleta guztiak gertutik ikusteko aukera paregabea eskaintze die zaletuei. Igeriketaren zatia ikusita, kanpinera oinez igotzeko
aukera egongo da Txurrukako Harresitik kirolarien pasaera ikusteko, amaieran berriz ere herrira oinez bueltatu eta oinezko lasterketa ikusteko.

OINEZKO LASTERKETA 21 KM
Zarauzko Triatloiko oinezko lasterketako ibilbideak tauletako igarobide ezaguna izango du. Paraje berezi honetaz disfrutatuko duzue dunen
gaineko pasabidearekin.
Zirkuiturako lotura tarte bat egongo da, eta ondoren 6,2 km-ko zirkuitu bati 3 itzuli emango zaizkio, boxetatik hasi eta Udaletxe Plazan amaituz,
orotara 21 km egin arte. Itzuliak zenbatzeko eskumuturrekoak malekoian banatuko dira, 180ºko biraketa egin ondoren boxen eremuan. Mozketa denbora 21:00etan ezarrita dago.
Anoa guneak
• Higer kalea: 4 igarobide (0,4km-a –6,6km-a –12,8km-a –19km-a)
• Ikastolako parkea (San Pelaio): 3 igarobide (3km-a - 9,2km-a - 27,9km-a)
Zaletuentzako
Zirkuituak herri-gunetik kilometro gehiago egingo dituenez, jarraitzaileek gertutik
ikusi ahalko dute triatleten pasaera.

6 - ANOA GUNEAK
Anoa likidoa
- Ura [S2 + S3 + S4 + S5 + S6]
-Powerade [S2 + S4]
-Isotonikoa (hornitzailea ETIXX) [S3, S5, S6]
-Coca-Cola [S5 + S6]
Anoa solidoa:
-Gelak (hornitzalea ETIXX) [S2+ S3 + S4 + S5 + S6]
-Barratxoak (hornitzalea ETIXX) [S2+ S3 + S4 + S5 + S6]
-Platanoak [S2 + S4 + S5]
-Laranjak [ S6]
Anoa guneen kokalekua:
[S1] - Ur botilatxo 1 Getarian.
[S2] -Meagako gainean (Loinaz baserria): 2 igarobide (1,8km-a – 27,9kma). [S3] - Orioko Gaina: Igarobide 1 (56km-a).
[S4] - Aia (Lokate): Igarobide 1 (63km-a).
[S5] - Higer kalea: 4 igarobide (0,4km-a – 6,6km-a – 12,8km-a - 19km-a)
[S6] - Ikastolako parkea (San Pelaio): 3 igarobide (3km-a - 9,2km-a – 15,4km-a)

7.- ERAKUSKETA
KARPA
Zarauzko Triatloiaren erakusketa
lasterketaren bezperan irekiko
da, ekainak 8, ostirala, 16:0020:00, eta ekainak 9, larunbata,
9:00-17:00.
Erakusketa Munoa plazan egongo da, boxetatik hurbil, triatletek
triatletaren poltsa jasoko duten
karparen ondoan.
Ondoko eskeman erakusketaren
banaketa erakutsiko dizuegu.

8. AFARIA

Lasterketaren ondoren, indarberritzera. Horretarako, ZTri afaria antolatuko dugu, bertako gastronomiaren produkturik onenekin.
Triatletaren poltsan afarirako txartel bat jasoko dute inskripzioa egiteko unean erreserba egin zuten triatleta guztiek (harentzat eta haren lagunentzat).  Txartela aurkezten ez duten triatletek eta lagunek, ezin izango dira afarira sartu.
SAGARDOTEGI MENUA
Sarrerakoak
Urdaiazpiko kroketa
Lehen platera
Errusiako entsalada
Bigarren platera
Entrekota plantxan pikillo piperrekin
Postrea
Arroz-esnea
Adi intolerantziak dituztenek, kutsadura gurutzatua egon baitaiteke.

9. TRIATLETAREN POLTSA

Triatletak honako hau jasoko du bere dortsala hartzean:
• Igeri egiteko txanoa
• Gerrirako dortsala
• Kateorratzak
• Afariko ticketa (soilik inskripzioa egitean erreserba egin zutenentzako)
• Pegatina hauek dituen plantilla:
• Bizikletako zela-tuturako pegatina 1.
• Motxila-arropa gordetzeko kontsignako pegatina 1.
• Bizikletako kaskorako 3 pegatina.

KALKOMANIA NOLA JARRI
Azala erabat garbi, lehor eta ilerik gabe egon behar da, azken
hau oso garrantzitsua izanik, betetzen ez bada ez baita erabat
erantsiko denik ziurtatzen.
30 segundoz itxoin eta papera suabe-suabe irristatu.
Egoki erantsi eta ahalik eta gehien iraun dezan, komenigarria da
probaren bezperako gauean aplikatzea.
Kentzeko, nahikoa da gorputzeko olioarekin edo alkoholarekin
bustitzea. 20 segundoz itxaron eta kotoiaren igurtzi.

• Pintxoetako txartel 1

Helmuga gurutzatzean, triatleta bakoitzak bere kamiseta eta Finisher eskumuturrekoa jasoko du.
• 2 kalkomania zenbaki pertsonalizatuarekin.

-TXIPA: alokatutako txipa boxen sarrera emango da.
*Txipa orkatilan joan behar da lasterketak iraun bitartean.

10. SARIAK

2018ko ZARAUZKO TRIATLOIAren antolakuntzak 17.600 euro banatuko ditu saritan aurreneko bost postuetan sailkatzen direnen artean (ikus
azpiko taula).
Lehendabiziko hamar triatletek, gizonak zein emakumeak izan, doan izango dute hurrengo edizioko izen ematea.

Postua

Gizonezkoen S.

Emakumezkoen S.

OHARRA: Sari ekonomiko guztiak banku bidezko transferentzia bidez emango dira lasterketa ondoko astean, eta dagokien zerga atxikipena
izango dute. Dopingaren aurkako kontrola izaten bada, emaitzak jakin arte ez da ordainketarik egingo, Eusko Jaurlaritzak emaitzak jakinarazi
arte.

11 - ARAUDIA
Artikulua
Proba Euskadiko Triatloi Federazioaren araudiarekin arautuko da (www.triatloi.org).
Artikulua 2
Federazioaren baimena eguneratua duten atleta guztiek parte hartu ahal izango dute. Sub 23, V.1,. V.2, V.3.
Artikulua 3
Zirkulazioa ahal den heinean murriztuko da. Antolakuntzak lasterketaren segurtasuna zainduko du uneoro, baina ez ditu bere gain hartuko
lasterketan zehar sortu daitezkeen gorabeherak.
Artikulua 4
Antolakuntza Batzordeak ibilbidea aldatzeko eta proba osoa edo zati bat neutralizatzeko eskubidea izango du, eguraldi baldintzek edo bestelako ezustekoek hala behartuta.
Itsasoaren egoeragatik igeriketaren zatia ezin bada egin, proba duatloi bihurtuko da. Zirkulazio arazoengatik txirrindularitzaren zatia ezin bada
egin, proba akuatloi bihurtuko da.

Artikulua 5
Debekatuta dago ‘drafting’ egitea (gurpilean joatea).
Salbuespenezko neurriak daude, eta betetzen ez dituztenekin hartuko dira.
Artikulua 6
Trantsizio guneko“materialaren kontrola”11:00etan ireki eta 13:20an itxiko da, eta epea ez da luzatuko. Bertan sartzeko federazioaren baimen
txartela aurkeztu beharko da derrigor ‘edo, txartelik ematen ez duten federazioetarako, federazioaren fitxa egiaztatzen duen federazioaren
ziurtagiria. Euskadin federatutakoek, oraindik txartelik ez badute, edo proban zehar galdu badute, automatikoki inprimatu dezakete egiaztagiria
webgunetik. FETRI federatua ez den orok ezin izango du proban parte hartu.
Artikulua 7
Txipa alokatzen bada, hori boxetako sarreran jasoko da.
Artikulua 8
Bi irteera egingo dira: 14:00etan emakumeak eta 14:10ean gizonak.
Artikulua 9
Lehen zatirako ordu 1 eta 05 minutuko (ordu 1 eta 15 minutu emakumeentzat) denbora muga ezarri da. Erdibideko mozketa ezarri da 17:33etan,
53. kilometroan (Zarautzen Eguzki tabernaren parean), eta amaierako mozketa bat 18:45ean boxen sarreran. Mozketa ordu hauek gizon zein
emakumeei aplikatuko zaizkie. Adierazitako orduetan mozketa gunea erdietsi ez duten triatletak kanporatuko dituzte epaileek, trafikoaren normaltasuna lehenbailehen berreskuratu asmoz, eta momentu horretatik aurrera probaren estalduratik kanpo egongo dira.
Artikulua 10
Jan-edanak hartzeko guneak txartelekin seinaleztatuko dira, ‘ANOA HASIERA’eta ‘ANOA AMAIAERA’. Bidoiak tarte horietan baino ezingo dira
bete. Bidoiak gune horretatik botatzen dituztenek zigorra izango dute.
Artikulua 11
Korrikalari bakoitzaren ardura da proba, zirkuitua eta arauak ezagutzea.
Artikulua 12
Antolakuntzak ez du inolako erantzukizunik hartuko probaren aurretik, bitartean eta ondoren parte hartzaileei edo ikusleei gerta dakizkiekeen
kalte moral edo materialengatik.
Artikulua 13
Antolakuntza Batzordeak onartzeko eskubidea erreserbatzen du.
Artikulua 14
Bilera informatiboa Munoa Plazako karpan izango da, ostiralean 20:15ean.
Beste ohar garrantzitsuak
> Derrigorrezkoa da lizentzia paperean edo NANa erakustea dortsala jasotzeko. Derrigorrezkoa da federatuta egotea.
> Ohartarazpena jaso bada, derrigorrezkoa da hurrengo Penalty Boxean gelditzea.
> Antolakuntza ez dago derrigortuta inolako itzulketarik edo konpentsazio ekonomikotik ematera baldin eta triatleta bat deskalifikatzen bada, probaren zati bat edo proba osoa baliogabetzen bada, edo probaren ibilbidea aldatzen bada.

Irudi eskubideak eta datuen babesa
Araudi honen onarpenarekin, parte hartzaileak antolakuntza baimentzen du, nahitaez, bere parte hartzea osorik edo zati batean grabatzeko,
bere irudia era guztietako formatuan zabaltzeko baimena ere ematen du probaren irudiaren sustapena eta zabalkundea egiteko (irratia, prentsa,
bideoa, argazkia, DVDa, Internet, txartelak, komunikabideak, etab.), eta merkataritza eta publizitate ustiapenari buruzko eskubide guztiak uzten
ditu, horregatik konpentsazio ekonomikorik jaso gabe.Proba honetan izena emate hutsagatik, parte hartzaile guztiek baimena ematen dute,
Zarauzko Triatloi Elkarteak, bere kabuz edo edo baimendutako hirugarren entitateen bitartez, datu pertsonalak kiroletako, merkataritza edo
sustapenezko helburuarekin eta soilik helburu horrekin trata edo heda ditzaten. Pertsona Fisikoen Datu Pertsonalen Trataerari eta datu hauen
zirkulazio libreari dagokionez EB 2016/679 Araudi berrian ezarritakoari jarraikiz, parte hartzaileak eskubidea du fitxategi hauetan sartu eta
edukia osorik edo zati batean zuzendu edo indargabetzeko.

12 - SEGURTASUN NEURRIAK
•  Gurutze Gorriko 2 zodiac
•  2 uretako motor
•  3 anbulantzia, haietako bat medikalizatua
•  Postu Mediko Aurreratua (PMA).

13 - FABORITOAK
GIZONEZKO FABRORITOAK
IVAN RAÑA, GUSTAVO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FIDALGO, GONZALO FUENTES,JON UNANUE, JOAN RUVIRETA, IÑAKI PENA, STEFAN SCHMIDT,JORDI GARCIA, ZORION KAREAGA, HARITZ GARATE,DAVID CASTRO, PAQUILLO FERNANDEZ
EMAKUMEZKO FABORITOAK
SARA LOEHR, JUDITH CORACHÁN, JOSELYN BREA, VICTORIA JUANICOTENA, MERCÈ TUSELL, HELENE ALBERDI, EDYMAR BREA, ESTEFANIA
GOMEZ, ANA REVILLA .

14 - EGIAZTAPEN ESKUMUTURREKOA

Trantsizio eremuan bizikleta uztea-jasotzea:
Gutun-azalarekin batera eskumuturreko bat dago triatleta akreditatzen duena mugatutako eremuetan sartzeko (boxak, helmuga ondoko karpa...). Eskumuturrekoak zenbaki bat du eta derrigorrezkoa da jartzea materiala ikuskatzean trantsizio eremuan sartzeko.
Behin proba amaituta, bizikleta trantsizio eremutik ateratzeko hau aurkeztu beharko da: aipatu eskumuturrekoa + bizikletako zela-tuturako
pegatina + gerrirako dortsala. Hiru neurri horiek gabe ez zaie triatletei bizikleta poltsa ateratzen utziko.
Kontsignan poltsa hartzea-uztea:
Halaber, kontsignan poltsa uzteko derrigorrezkoa izango da zenbakidun pegatina motxilan jartzea (gutun-azalean emango da) eta kontsignan
eskumuturrekoa erakustea. Behin ekitaldia amaituta poltsa hartzeko derrigorrezkoa izango da aipatu eskumuturrekoa + gerrirako dortsala
aurkeztea.
TRIATLETA GUZTIEI ESKATZEN DIEGU JARRAIBIDE HAUEK ZORROTZ BETETZEA. ANTOLAKUNTZATIK MARKATZEN DIRA MUNDU GUZTIARI
MATERIALA ENTREGATZEKO HELBURUA BERMATZEKO.
ZURE KONPROMISOA, ZURE SEGURTASUNA DA!
ESKERRIK ASKO

15. BESTE OHAR GARRANTZITSU BATZUK
• Ezin da ezer bota paperontzietatik kanpo (proban zehar kuboak edo edukiontziak jarrita egongo dira), ez Getariako hondartzan, ez txirrindularitza sektorean, ezta oinezko lasterketan ere.
• Antoniano Ikastetxean (San Frantzisko kalea) dutxak egongo dira.
• Kontsigna Kale Nagusia 28an (Udalaren Etxezabala bulegoen parean).
• Hondakinak horretarako prestatutako eremuetatik kanpo botatzeak zehapena izango du.

DISTANTZIAK / DISTANCIAS

2,9 KM

78 KM

21 KM

16. ZARAUTZEN PINTXOAK HARTUZ

Zarauzko
triatloia

- Zarauzko Triatloitik, EUSKALDUNA eta ZAZPI tabernekin elkarlanean, pare bat pintxo hartzera gonbidatzen zaitugu. Eskaera soilik triatletak
egin ahalko du antolakuntzak ematen duen ticketa aurkeztuta eta kontsignako eskumuturrekoa erakutsiz. Bi baldintza horiek ez badira betetzen, ez da pintxoa dohainik emango.
- Edaria ez dago barne promozio honetan – (ekainak 8, 9, 10)
- Gainera, aipatu tabernek lasterketa egunean bertan 11:00etatik 12:00etara lasterketa aurreko menu bat eskainiko dute 10 €ren truke (entsalada, pasta, oilaskoa…) Plaza mugatuak -

ZARAUTZ HERRIA...

TRIATLOI HIRIA!
2018KO EKAINAREN 9A
www.zarauzkotriatloia.com

ANTOLATZAILEAK / ORGANIZADORES

BABESLE INSTITUZIONALAK / PATROCINADORES INSTITUCIONALES

BABESLEAK / PATROCINADORES

LAGUNTZAILEAK / COLABORADORES

