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ARAUDIA
1.  artikulua: “Txotx  denboraldiko  programaren  barruan  “VI.  SAGARLASTERRA  HERRI 
LASTERKETA” antolatu du Hernaniko Udalak; lasterketa 2012ko otsailaren 25ean izango da.  

Proba  antolatzen  lagundu  dute:  Hernaniko  Udal  Kirol  Patronatuak,  C.D.  Hernani,  Hernaniko 
Sagardo egileen elkarteak, Berriak, Hernaniko Arraun elkarteak, AMR-ek, Insalusek, Berriak eta 
Motos Santik.

2.  artikulua: landa-lurrean  barrena  doan  ibilbide  izurtua  da,  Hernaniko  sagardotegi  gehienak 
dauden harana zeharkatzen du hain zuzen (5,5 km. zehatz esanda), eta ibilbidearen gainontzeko 
zatia  udalerriko  hainbat  auzotatik  igarotzen  da,  Udal  Kiroldegian  amaitu  arte  (Latsunbeberri 
auzoa); gutxi gora-behera 8,9 km. ditu ibilbideak.

Irteera  Hernaniko  Arraun Elkartearen  egoitzan  izango  da (Ibarluze  industrialdea)  eta  helmuga 
Hernaniko kiroldegi aurrean izango da, Latsunbeberri auzoan.

Lasterketari goizeko 11:00tan emango zaio irteera eta sarrera-kontrola ordu eta hamar minutura 
itxiko da.

3. artikulua: Partehartzaileek doako autobus zerbitzua izango dute helmugatik irteera-puntura 
(kiroldegia) joateko.

Autobusa Kiroldegiaren alboko aldetik (Latsunbe auzoa) irtengo da  10:10ean eta 10:30ean.

4. artikulua: Izena emateko izen-emate buletina behar bezala beteko da www.kirolprobak.com an 
eta 7 € Txip horia eta 10 € Txip zuriak ordaindu beharko dira parte hartzeko eskubidea izateko (15 
€ egunean bertan izena emanez gero).

Izena  emateko  epea  urtarrilaren  20an  irekiko  da  eta  otsailaren  24ean  eguerdiko  20:00etan 
amaituko da.

5.  artikulua:  Lasterketan  parte  hartu  ahal  izango  dute  probaren  egunean  16  urte  beteak 
dituztenek.

Sailkapen independenteak egingo dira talde hauen arabera:
Emakumezkoak: 
1.- Seniorrak:  16 eta 35 urte artean.
2.- Beteranoak: 35 urte baino gehiago. 
Gizonezkoak
3.- Seniorrak: 16 eta 40 urte artean.
4.- Beteranoak: 40 urte baino gehiago.

6. artikulua: proba amaitzen duten lasterkari guztiei elastiko bat emango zaie oroigarri gisa eta 
Hernaniko sagardotegi guztietan bazkari/afariak zozketatuko dira bi lagunentzat.

Era berean, garaikurra emango zaie talde bakoitzeko lehendabiziko hiru sailkatuei. Garaikurrak ez 
dira metagarriak izango.
 
Garaikurren  banaketa  eta  sarien  zozketa  helmugan  bertan  egingo  da  kategorien  sailkapena 
ezagutu eta gero (12:15 inguruan)

7. artikulua:  zenbakiak  bularrean  jarriko  dira,  ondo ikusteko moduan, osorik  eta  tolesturarik 
gabe.

8. artikulua: proba hori egiteak parte hartzaileei, beste pertsona batzuei edo hirugarrenek parte 
hartzaileei eragin diezaieketen kalte edo lesioen erantzukizunari uko egiten dio antolakuntzak.

9. artikulua: parte hartzen duten guztiek araudi hau onartzen dute. Araudi honek aurreikusi ez 
duen guztirako dagokion federazio-araudiak dioena hartuko du kontuan.

http://www.kirolprobak.com/

