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ONGI ETORRI
Ekainaren 11ean ospatuko den Zarauzko TRIATLOIA-
ren XXXIV. ediziora.
Guretzat, ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA, pozgarria da mundu osoko ehunka tria- 
tleten babesa eta parte-hartzea izatea. Duela 34 ediziotik hona, klub honetako 
kideak, zuek bezala triatletak, urtearen zati handi batean mimo eta kontu handiz 
antolatzen dugu proba.

Gure helburuetako bat, triatloi ezagun honen oroitzapen atsegina eramatea da 
zuekin etxera itzultzean, bai triatleta parte-hartzaileek, zuen familiek, ikusleek… 
eta nola ez boluntarioek, lan ezin hobea egiten baitute hau horrela izan dadin.
Ibilbide ahaztezinak ditugu horretarako. Urola Kosta eskualdearen edertasuna, Aia, 
Aizarnazabal, Getaria, Zarautz eta Zumaia herriekin, eta euskal kostaldeko
bazterrak.

Azpimarratzekoa da, itsaso zabalean egin beharreko zeharkaldia, Getariako eta Za-
rautz-ko herrien artean. 

Ostean, Zarautz, Aia, Aizanazabal, Zumaia, Getaria eta Zarautz batzen dituen kostal-
detik bizikletaz egindako ibilbidea eta aurretiaz beldurgarriak diren San Blas-eko 
harresiaren arrapala miretsiak.

Bukatzeko, Kale Nagusiko jendearen korridorea eta malekoitik egindako korrikaldia.
Zarautzeko herriarentzat eta bertako biztanleentzat egun hau benetan seinalatua 
da egutegian. Era berean, eskualdeko herri eta biztanle, zein lasterketa dela eta 
hurbiltzen den etortzen den jende guztiaren animoekin, Triatletak babestuta sen-
titzen zarete une oro.

ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEAk munduko zorte guztia opa dizuegu triatloian eta 
gozatu egun honetaz.

ANTOLATZAILEA

BABESLE NAGUSIA

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

BABESLE INSTITUZIONALAK



PUBLIDT Swiss meticulously develops high -
performance cycling components that 

provide a competitive edge to every 
ambitious cyclist*.  

 

*If you have a goal you are ambitious  
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ORDUTEGIAK

EKAINAK 8, ASTEAZKENA
Hitzaldia ZARAUZKO TRIATLOIAren webgunean

EKAINAK 10, OSTIRALA
Dortsalak biltzea ZINEMA PILOTALEKUAN kokatutako EXPO eremuan

Profesionalen arteko solasaldia ZINEMA PILOTALEKUAN

EKAINAK 11, LARUNBATA
Dortsalak biltzea ZINEMA PILOTALEKUAN kokatutako EXPO eremuan

Boxeen irekiera, Zarauzko Malekoian kokatua

Kontsignaren irekiera, Zarauzko Malekoian (Boxeak 150 metrora)

NAHITAEZKOA DA AUTOBUSEAN MASKARA ERAMATEA
Parte-hartzaileentzako autobusen lehen irteera Getariara. 
Lekua: Nafarroa kaleko 8. zenbakiko irteera
Lehentasuna emakumezko triatletentzat, plaza libreak bete egingo dira
Gizonezko triatletekin

Parte-hartzaileentzako autobusen bigarren irteera Getariara 
Lekua: Nafarroa kaleko 8. zenbakiko irteera

Boxeen itxiera

Kontsignaren itxiera

NAHITAEZKOA DA AUTOBUSEAN MASKARA ERAMATEA
Parte-hartzaileentzako autobusen hirugarren irteera Getariara 
Lekua: Nafarroa kaleko 8. zenbakiko irteera

Emakumezkoen irteera

Gizonezkoen irteera

Lehen triatleten iritsiera helmugara, LEGE ZAHARRENen

ENPARANTZA

Sari banaketa LEGE ZAHARREN ENPARANTZAn

ORDUA
12:00

 
17:00 - 20:00

20:15

 
9:00 - 10:30

11:00 - 13:15

11:00 - 13:15

12:30

13:00

13:15

13:15

13:30

14:00

14:10

18:00 

19:30
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1.-  Lege Zaharren Enparantza: Helmuga, helmuga ostea eta masajeak (43°17’5.71”N, 2°10’30.34”O)
2.- Zinema Pilotalekua: Dortsalak jasotzea, erakusketa (43°17’5.68”N, 2°10’23.15”O)
                Profesionalen arteko solasaldia  (43°17’5.68”N, 2°10’23.15”O)
3.- Boxeak eta zerbitzu mekanikoa (43°17’13.99”N, 2°10’27.79”O)
4.- Autobus geltokia (43°17’12.57”N, 2°10’30.15”O)
5.- Kontsigna (43°17’13.75”N, 2°10’17.75”O)
6.- Dutxak (43°17’8.76”N, 2°10’21.02”O)

* Lerro zuriak toki guztietara joateko ibilbide egokiena adierazten du

PLANO OROKORRA
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Aurten, dortsal banaketa eta erakusketa (ostiralean) ZINEMA PILOTALEKU ENBLEMATIKOAN 
egingo dira. 
Dortsalak jaso beharreko tokian zerrenda bat jarriko da. Dortsala jasotzeko, ezinbestekoa 
izango da NANa erakustea. Beste pertsona baten dortsala ere jaso ahal izango da, baina 
horretarako haren NANa edo telefonoan NANari ateratako argazkia erakutsi beharko da. 

TRIATLETAREN POLTSA
TRIATLETAK HONAKO HAU JASOKO DU BERE DORTSALA HARTZEAN:
ZTRI 2022 kamiseta
Triatleta dortsala 
Igeri egiteko txanoa 
Pegatinen txantiloia 
Kalkomaniak
Egiaztapen eskumuturrekoa

PEGATINEN TXANTILOIA
Bizikletako zela-tuturako pegatina 1
Motxila-arropa gordetzeko kontsignako pegatina  1
Bizikletako kaskorako 3 pegatina
Zk. pertsonalizatua duten 2 kalkomania

KALKOMANIA NOLA JARRI
1. Azalak erabat garbi, lehor eta ilerik gabe egon behar du. Azken hori oso garrantzitsua da, 
bete ezean ezin baita ziurtatu erabat erantsiko denik.
2. 30 segundo itxaron, eta papera suabe-suabe kendu.
3. Egoki erantsi eta ahalik eta gehien iraun dezan, gomendagarria da probaren bezperako  
gauean aplikatzea.
4. Kentzeko, nahikoa da gorputzeko olioarekin edo alkoholarekin bustitzea. 20 segundo 
itxaron, eta kotoiarekin igurtzi.

DORTSAL BANAKETA

28692869 2869

2869
2869 YO ANIMO A...2869

NIK ANIMATZEN DUT...28692869

2869

2869

2869
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EGIAZTAPEN ESKUMUTURREKOA
Bizikleta uztea-jasotzea, trantsizio eremuan:
Gutun-azalarekin batera eskumuturreko bat dago, triatletak baimena izan dezan mugatu-
tako eremuetan sartzeko (boxeak, helmuga osteko karpa...). 
Eskumuturrekoak zenbaki bat du, eta derrigorrezkoa da jartzea materiala ikuskatzean tran- 
tsizio eremuan sartzeko.
Behin proba amaituta, bizikleta trantsizio eremutik ateratzeko hau aurkeztu beharko da: 
aipatutako eskumuturrekoa + bizikletako zela-tuturako pegatina + gerrirako dortsala.
Hiru neurri horiek gabe ez zaie triatletei bizikleta poltsa ateratzen utziko.

TXIPA
Txipa boxeen sarreran emango da.
*Txipa orkatilan eraman behar da lasterketak iraun bitartean. 
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Boxeak Zarauzko malekoian egongo dira. 

Boxeetara sartu eta irteteko, triatloia baino lehen eta ondoren, derrigorrezkoa izango da 

triatletaren poltsan emango den egiaztapen eskumuturrekoa eta dortsala erakustea. 

Trantsizio eremuan soilik lehiatzeko beharrezkoa den eta erabili den materiala utz daiteke.

Ezin izango da ezer gehiago utzi, gainerakoa motxila batean kontsignan utziko da. 

ZERBITZU MEKANIKOA 
Boxeetarako sarreran, zerbitzu mekanikoa eskainiko duen postu bat egongo da. METTA 

dendak emango du zerbitzu mekanikoa.

BOXEAK / TRANTSIZIO EREMUA
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2,9km Getariatik Zarautzerako itsasaldi hau ITSASO ZABALEAN egiten da, eta oso garran- 
tzitsua da horrek dakartzan zailtasunei aurre egiteko prestatzea (korronteak, olatuak, orien-
tazioa…). 

Igeri egiteko bide horretan 3 buia egongo dira, eta horiek eskuinetara utziz egin beharko dira.

ANOA GUNEAK (NUTRISPORT)
Irteera baino lehen, ur botilatxoak egongo dira anoa likido gisa. 
Triatleta eta lagun guztiei eskatzen diegu eremua garbi uzteko.

MOZKETA DENBORA
Ordu 1 eta 5 minutu gizonentzat. 
Ordu 1 eta 15 minutu emakumeentzat.

IGERIKETA (2,9 km)
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ZAKARRONTZI-HONDAKINAK
Mesedez, erabili zakarrontzi eta edukiontziak lasterketan zehar, baita helmugan sartu 
ondoren ere.
* Hondakinak lurrera botatzeak kaleratzea ekarriko du, baita lasterketa amaitu on-
doren ere.

UZTEAK
Bertan behera utzi edo irten ezean (dortsala jaso edo chech-in-a egin ondoren), anto-
lakuntzako edota federazioko langileei jakinarazi behar zaie.
* Bestela, larrialdi-protokoloa aktibatuko da, eta horren kostua kirolariaren kontura 
izango litzateke.
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Edizio honetan, aldaketak egingo ditugu. Ibilbidea, 32,2 km-ko zirkuitu bati buelta bat ema-
tean datza eta ondoren, 47,8 km-ko beste zirkuitu bati beste buelta bat.

SAN BLAS HORMA
Ibilbidea aldatzeko arrazoi nagusia, zirkuitu kontrolatu bat lortu ahal izatea da, ia ia dena 
kirolarientzako itxia, triatletak gehiago babestu eta beraien segurtasuna gehiago zainduz.
Zirkuitu berri hau ez da Aiako Harresi ospetsutik igaroko, baina bere ordez San Blas-eko 
Harresia jarriko da. Horrela, Zarauzko triatloia berezi egiten duen epikari eutsiz, txirrindu-
laritzako zirkuituan puntu ikusgarri hau gozatzeko aukera edukiko duzue.
San Blas Harresia, Zarauztik gertu dagoenez, puntu egokia da zuen lagun, familia,... eta ja-
rraitzaileek txirrindularitza segmentuaren gogortasunaz gozatzeko.

Gomendioak:
 - Gehieneko malda: % 20.
 - Maila ertaineko txirrindularientzako gomendatutako garapena: 34 hortzeko 
 platera eta 30 hortzeko pinoia.

TXIRRINDULARITZA (80 Km)
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A

ANOA GUNEAK (NUTRISPORT)
Meagas (Loinaz baserria), km 34: Ur botilatxoak eta isotonikoa + barratxoak + gelak + bananak
Zumaiako biribilgunea, km 62: Ur botilatxoak eta isotonikoa + barratxoak + gelak + bananak

MOZKETA DENBORAK
4 tarteko ebaki daude:
4,2 km Meagaseko gaina 15:32 baino lehen
32,2 km Zarautzen, lehen itzulia amaitzean, 16: 30ean
62,2 km Zumaiako biribilgunean 17: 47an
80 Km Boxeseko sarrera baino lehen 18: 30ean

NO DRAFTING
Ezin da gurpilean joan.

PENALTY BOX
Meagaseko igoeraren hasiera: 
3 pasabide (km 0,8 – Km 32,8 – Km 73,1)
Boxetarako sarrera (km 80)

12 M12 M



zarauzkotriatloia.com

ZAKARRONTZI-HONDAKINAK
Mesedez, erabili zakarrontzi eta edukiontziak lasterketan zehar, baita helmugan sartu 
ondoren ere.
* Hondakinak lurrera botatzeak kaleratzea ekarriko du, baita lasterketa amaitu on-
doren ere.

UZTEAK
Bertan behera utzi edo irten ezean (dortsala jaso edo chech-in-a egin ondoren), anto-
lakuntzako edota federazioko langileei jakinarazi behar zaie.
* Bestela, larrialdi-protokoloa aktibatuko da, eta horren kostua kirolariaren kontura 
izango litzateke.
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OINEZKO LASTERKETA (21 km)
Zarauzko Triatloiko oinezko lasterketako ibilbidea txoko zoragarrietatik igarotzen da: du-
nen gaineko pasabidetik, malekoitik eta Kale Nagusitik, besteak beste, non zale ugari bil- 
tzen diren.
Zirkuituan, 6,2 km-ko zirkuitu bati 3 itzuli emango zaizkio, boxetatik hasi eta Udaletxe Pla-
zan amaituz, orotara 21 km egin arte.
Itzuliak zenbatzeko eskumuturrekoak malekoian banatuko dira.

ANOA GUNEAK (NUTRISPORT)
Higer kalea, km 0,4, 6,6, 12,8 y 19: Ura + Coca Cola + isotonikoa + gelak + bananak
Ikastolako parkea, km 3, 9,2 y 15,4: Ura + Coca Cola + isotonikoa + gelak + bananak

MOZKETA DENBORAK
14. km-an (azken itzulia), 20:15etan.

Carrera a pie 
ZARAUTZ 2022
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ZAKARRONTZI-HONDAKINAK
Mesedez, erabili zakarrontzi eta edukiontziak lasterketan zehar, baita helmugan sartu 
ondoren ere.
* Hondakinak lurrera botatzeak kaleratzea ekarriko du, baita lasterketa amaitu on-
doren ere.

UZTEAK
Bertan behera utzi edo irten ezean (dortsala jaso edo chech-in-a egin ondoren), anto-
lakuntzako edota federazioko langileei jakinarazi behar zaie.
* Bestela, larrialdi-protokoloa aktibatuko da, eta horren kostua kirolariaren kontura 
izango litzateke.
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HELMUGA

HELMUGA OSTEKO KARPA
Helmugara iristen direnean, triatleta guztiek izango dute helmuga osteko karpara sartzeko 
aukera. Helmugaren alboan egongo da. Karpa horretan, egindako ahaleginean galdutako 
indarra berreskuratu ahal izango dute triatletek. 
Karpa hori triatletentzat eta akreditazioa dutenentzat baino ez da izango.

MASAJEA HARTZEKO KARPA
Giharrak askatzeko aukera ere izango dute triatletek, masajea hartzeko karpa batean.
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SARIAK
2022ko Zarauzko Triatloiaren antolakuntzak 17.600 euro banatuko ditu saritan aurreneko 
bost postuetan sailkatzen diren kirolarien artean (ikus azpiko taula). 
Lehendabiziko hamar triatletek, gizonak zein emakumeak izan, doan izango dute hurrengo 
edizioko izen ematea. 
Lehendabiziko hogei triatletek ziurtatua izango dute plaza datozen 3 edizioetan. Nahiz eta 
ordaindu egin beharko duten.

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

1 5000 € 5000 €

Postua Gizonak Emakumeak

2 2000 € 2000 €

3 1000 € 1000 €
4 500 € 500 €

5 300 € 300 €
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EXPO
Zarauzko Triatloiaren Erakusketa irekita egongo da triatloiaren bezperatik, hilaren 10etik, 
ostirala. Ekainaren 11n, larunbata, 10: 00etatik 22: 00etara.
Ostiralean eta larunbat goizean, Expoa ZINEMA PILOTALEKUAN egongo da. Larunbat arra- 
tsaldean LEGE ZAHARREN ENPARANTZAra lekualdatuko da, helmuga gunearen ondoan.

EUSKADI IRRATIZONE
Euskadi Irratiko unitate mugikorra Zarautzera joango da ekainaren 11an, Hiru Erregeen Ma-
haia kirol programa hondartzako malekoitik egingo dutelarik.

Euskadi Irratiaren gunea parez pare 
egongo da Galtxagorri elkartearekin.
Zarauzko Triatloiaren zuzeneko emisioaz 
gain, eremu honetan, elkarrizketak eta
Zuzeneko erakustaldiak egongo dira.
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SEGURTASUNA ETA ARAUDIA
FETRI lehiaketen araudia gure lehiaketan aplikatu beharreko araudia da.
Proba trafiko irekian egiten da, eta parte-hartzailearen erantzukizuna da Zirkulazio-kodea.
Zarauzko Udaleko Udaltzaingoa eta Ertzaintza eta boluntarioak bizikleta zirkuituko segur-
tasunaz arduratuko dira.
Boluntarioak eta polizia izango ditugu bidegurutzeetan, parte-hartzaileen joan-etorria 
errazteko.

AGURRA ETA ITXIERA
Antolakuntzatik espero dugu prestatu dizuegun egun handi honetaz gozatzea.
Eta, nola ez, zain gaituzue ZARAUZKO TRIATLOIAren XXXIV. edizioan. 

ORGANIZADOR

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES INSTITUCIONALES



Animatu, eta
EGURRA!
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