
OINARRIAK

1 :  ANTOLAKUNTZA, DATA ETA LEKUA

Amasa-Villabonako  Aizkardi  M.E.  elkarteak
antolatuko  du  Euskal  mendizale  federazioak
sustatzen duen 30. Haur Ibilaldia.

Amasa-Villabonan (Gipuzkoa) ospatuko da 2022ko
Maiatzaren 29an.

2 : NOLA IRITSI

Garraiobide publikoak erabiltzea gomendatzen da.
Erreboteko  plazak  ez  du  auto  eta  kotxeentzat
sarbiderik;  bertara  gerturatu  ahal  izango  dira
jendea  jeisteko,  eta  ondoren  antolakuntzak
jarritako kanpoko aparkalekuetara bideratu.

3 : PARTE-HARTZEA

14  urte  arteko  umeek  parte  har  dezakete  ibilaldi
honetan, euren guraso edo tutoreek lagundurik.

Ibilaldi honetara arduradun baten laguntzarik gabe
datozen adingabeek guraso edo tutoreen baimen
idatzia aurkeztu beharko dute.

4: INFORMAZIOA

Haur  Ibilaldiko  informazio  guztia  federazioaren
web orrian aurki daiteke:

informazioa webgunean  

5 : ANTOLAKUNTZAREN KONTAKTUA

Emaila :      ibilaldia@aizkardi.com  

Telefonoa :       649 71 71 82
astelehenetik ostiralera 19:00etatik 21:00etara

6 : IZEN-EMATEAK

Haur ibilaldiko  izen-ematea guztiz  doakoa izango
da.

Izen-emateak  dohainik  egingo  dira  federazioaren
web orrian:

online izen-ematea  
Izen-ematea  online  egitea  gomendatzen  den  arren,
ibilaldiaren  egunean  8:30etan  antolakuntzak  mahaiak
jarriko ditu egunean bertan izena eman nahi dutenentzat.

7 : HARRERA

Haur ibilaldi honetako parte hartzaileen harrera goizeko
9etatik aurrera egingo da Villabonako errebote plazan,
zeinetan  parte-hartzaile  bakoitzari  kontrol  txartel  bat
emango zaion.

8 : IBILBIDEAK

Haur  ibilaldia  zirkularra  izango  da,  Erreboteko
Plazatik abiatuta.

Irteera goizeko 9:30etan izango da.

Plastikozko  zintekin  markaturiko  hiru  ibilbide
egongo  dira,  hauetatik  edozein  burutu  ahal
izango  delarik,  hartara  parte  hartzaile  bakoitzak
bere baldintzetara ongien egokitzen den ibilbidea
aukera dezan.

Ibilbideak euren luzeraren arabera izendatu dira;
LUZEA,  13,5km-koa,  MOTZA,  9,5km-koa  eta
MOTZENA, 7,5km-koa,  eta bi  ordu t'erdi  eta  lau
ordu t'erdi arteko iraupena izango du.

Ibilbideak  Lastur  parkea,  Mandabieta,  Kanal  Handia,
Oindolar, Arlagats, Komizar parkea, Amasa, Aranerreka
eta Villabonatik igarotzen dira.

9 : KONTROLAK

Ibilbidean zehare hainbat informazio puntu egongo dira.

MANDABIETAn goizeko 11etan LUZEA ibilbideko bidea
itxiko  duen  kontrol  bat  egongo  da,  eta  KOMIZAR
PARKEAn  eguerdiko  13tan  MOTZA  ibilbideko  bidea
itxiko  duena,  parte  hartzaileak  14etarako  Erreboteko
plazan izan daitezen.

10 : OSASUN ASISTENTZIA

Lehen sorospen zerbitzua izango da.

Aizkardi M.E. -k ez ditu Haur Ibilaldian gerta daitezkeen
istripuak bere gain hartzen.

11 : OHAR OROKORRAK

- Mendia ez zikindu. Parte hartzaile bakoitzak sortzen
dituen ondakinak bere motxilan eraman beharko ditu.

- Ibilbidean zehar ezarritako seinaleztapena errespetatu.

-  Ekintza  publikoa denez,  elkarte  antolatzailearen  eta
Euskal Mendizale Federazioaren web orrietan agertuko
diren bideo eta argazkiak egin ahal izango dira.

-  Borondatezko  izen-emateak  oinarri  hauek  guztiak
onartzea dakar.

https://emf.eus/Federacion_Evento?Id=55&idioma=eu
https://emf.eus/Post?id=1547&idioma=eu
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