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I DUATLON DE AOIZ / AGOIZKO I DUATLOIA 

1- INFORMAZIO OROKORRA 

 Lasterketaren LEKUA, EGUNA ETA ORDUA 

 Agoitz 

 2022ko maiatzaren 1a, igandea 

 Irteera eta helmuga, Agoizko Toki Eder pilotalekua. 

 Trantsizio eremua, Nafarroa Beherea plaza. 

    

 

Antolatzaileak: Kanpondoa eta Agoizko Udala, Nafar Triatlon Federazioaren bidez. 

 

 DORTSALEN JASOKETA 

Dortsalak Toki Eder pilotalekuan jasoko dira, 08:30etatik aurrera. 

 APARKALEKUA 

 

Ondoko plana honetan ikusgai daude aparkatzeko eremuak. Herriaren hasieran  egonen dira 

seinaleztaturik.  

 

 

 
 

 ALDAGELAK ETA DUTXAK 

Aldagelak Toki Eder pilotalekuan daude.  

 KRONOMETRATZEKO TXIPA 
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I DUATLON DE AOIZ / AGOIZKO I DUATLOIA 

Kronometrajea eginen da dortsalak eramaten dituzten txipen bizez.  

 ARAUTEGIAK  

Lehiaketa Espainiako Triatloi Federazioen arautegiari jarraikiz eginen da.  

Lehiaketa Nafar Triatloi Federazioa COVID19ren inguruan daukan arautegia jarraituko du.  

 ASISTENTZIAK ETA ASEGURUAK  

Probak exijitutako baimen guztiak edukiko ditu, eta baita erantzukizun zibileko asegurua ere.  

- Mediku asistentzia eta anbulantzia, proba garatzen den bitartean.  

- Hasiera eta bukaera adierazteko motorrak edo/eta bizikletak 

 

2- IZEN-EMATEAK 

Izen-emateak 2022ko apirilaren 25eko 23:59ak arte egin ahalko dira.   

Web-orri honen bidez eginen dira: www.navarratriatlon.com  

Izena emateak dokumentu honek jasotako guztiaren eta bertan adierazitako arautegien onarpena dakar. 

Gehieneko partaide kopurua: 150 triatleta.  

Federatutako nahiz federatu gabeko atletek parte hartu ahalko dute, gazteen kategoriatik hasita.  

Izena eman duen bakoitzak poltsa bat jasoko du, eta bertan material hau egonen da:  gerrira lotuko duen 

dortsala, sektoreen arteko posizio aldaketa egin ahal izateko moduan; poltsa gordailuarentzako pegatina;  

kaskoaren aurrealderako eta aldeetarako beste 3 pegatina.  

Federatu gabeko triatletak ezin dute izena eman azken astea arte, apirilaren 18tik 25a arte. 

 

Partaidetza kuota:  

 FEDERATUAK FEDERATU GABEAK ERRELEBOAK 

Izena-emateko epea 
zabaltzen denetik 
apirilaren 17a arte. 

20€  30€ 

Apirilaren 18tik 25a 
arte 

22€ 25€ 32€ 

 

Ez da dirua itzuliko ez bertaratzeagatik, proba bertan behera utzi izan ezik. 

 

Duatloiaren antolakuntzak paratriatletei parte hartzen laguntzeko konpromisoa hartzen du, baldin eta 

haien behar espezifikoak antolatzaileak eskura dituen baliabideekin bete badaitezke. 

 

Horretarako, Kanpondoarekin harremanetan jar daitezke kanpondoa@gmail.com helbide elektronikoan. 

Edo Nafarroako Triatloi Federazioarekin: Monica Zubillaga (mzubill@hotmail.com), paratriatletek izan 

ditzaketen behar espezifikoen berri emateko eta ahalik eta hobekien artatzeko. 

http://www.navarratriatlon.com/
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I DUATLON DE AOIZ / AGOIZKO I DUATLOIA 

 

3- IBILBIDEAK ETA DISTANTZIAK 

 

 Lehen sektorea (oinezko lasterketa): 4.96km (2 itzuli) 

 Bigarren sektorea (bizikleta): 22.88km (4 itzuli) 

 Hirugarren sektorea (oinezko lasterketa): 2,63km (itzuli 1) 

 

PLANO OROKORRA 

 

 

LEHEN SEKTOREA. OINEZKO LASTERKETA: 

Ibilbidea herri gunean eta inguruan zehar igaroko da. Beheko planoan ikus daiteke zehaztasun 

gehiagorekin. Ibilbideak 2,48km ditu, eta lehen sektore honetan bi itzuli emanen zaizkio. Zolatutako 

lursailetik igarotzen da une oro.  
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I DUATLON DE AOIZ / AGOIZKO I DUATLOIA 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-correr-88933447 

 

LEHEN TRANTSIZIOA 

Nafarroa Beherea plazan eginen da trantsizioa.  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-correr-88933447
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I DUATLON DE AOIZ / AGOIZKO I DUATLOIA 

 

BIGARREN SEKTOAREA. BIZIKLETA 

Bizikletaz egin beharreko zirkuitua Toki Eder pilotalekuan hasi eta urtegi aldera joaten da, Auritzerako  

errepidea izan zena hartuta.  Aurrerago, presa zeharkatu eta Zubialdera jaisten da, CHEk duen erabilera 

pribatuko errepidean barna. Zubialdetik ezkerretara hartu eta, zubi erromanikoan barna, udaletxearen 

atzealdera ailegatzen da. Udaletxea inguratu eta Karrika Berrian behera jarraitzen du, helmugara iritsi arte.  

Beheko planoan xehetasuna ikus daiteke. Zirkuituak 5,5 km ditu gutxi gorabehera, eta 4 buelta emanen 

zaizkio. Mendiko bizikletarekin parte hartu ahal izango da. Probak irauten duen bitartean trafikoa itxita 

egongo da.  
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https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/circuito-bici-presa-88611557 

 

BIGARREN TRANSIZIOA 

 

 

HIRUGARREN SEKTOREA. OINEZKO LASTERKETA 

Hirugarren sektorearen ibilbidea  eta lehenengoarena berdintsuak dira. Bukaeran, baina, Erregeordearen 

kalean gora hartuko da, eta, ondoren, eskuinera, Correos-eko bulegoen (Irigoien kalea)  parean egonen den 

helmugaraino.  

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/circuito-bici-presa-88611557
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https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/segmento-3-duatlon-aoiz-95894811 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/segmento-3-duatlon-aoiz-95894811
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4- ERRELEBO CATEGORÍA DE RELEVOS 

Taldea 2 pertsonak osatuko dute, eta bakoitzak oinezko lasterketako bi sektoreak egin beharko ditu, eta 

beste batek bizikletaren sektorea. 

Taldeak gizonezkoenak, emakumezkoenak edo mistoak izan daitezke. 

Ez da beharrezkoa izango klub berekoa izatea, ezta jantzi bera eramatea ere. 

Federatuek, federatu gabekoek edo mistoek osatu ahalko dituzte taldeak.  

Federatu gabeko parte-hartzaileek 5 euroko gehigarria izango dute istripu-aseguruaren inskripzioan.  

Gazteen kategoriatik aurrera parte hartu ahal izanen da. 

Lekukoa txipa izanen da, eta txanda emateko orduan trukatu egin beharko dute. 

Erreleboetako kideek epaileen aginduetara egon beharko dute, bai trantsizio gunean sartzeko/irteteko, bai 

txandak egiteko. Epaileen oharren bat betetzen ez badute, talde hori deskalifikatuta geldituko da. 

Bizikletaren sektorea egiten duen parte-hartzaileak trantsizio osoa eginen du (bizikletarekin irtetean eta 

itzultzean), korrika egiteko elementuekin (korrika egiteko zapatilak eta kaskorik gabe). Lehen sektorea 

(korrika) egiten duen erreleboko kidea korrika joanen da trantsizio-eremuraino, eta han (txanda aldaketa 

egiteko egokitutako lekuan) txanda emanen dio bizikletaz jarraituko duenari.  

Bi dortsal egonen dira, bat txandetako parte-hartzaile bakoitzentzat. 

Txirrindulariak zapatilak jantzita egonen da zain, eta trantsizio-gunean dagokion tokira joanen da. Han kaskoa 

eta oinetako kalak jantziko ditu, zirkuitura ateratzeko. 

Txirrindularia iristen denean, trantsizio osoa egin beharko du; ondoren,  bizikleta utzi, kaskoa eta kalak kendu 

(zapatilak jantzi beharko ditu) eta erreleboetarako egokitutako gunera joan beharko du. 

9:45ean bilera bar egingo da erreleboetako kide guztiekin, probako ofizialek probaren xehetasunak azaltzeko. 

Erreleboaren bi osagaiek materiala alde berean kontrolatu beharko dute. 

 

5- EBAKETA DEMBORAK 

Mozketa-denbora hauek hartuko dira kontuan. 

- Lehen segmentuaren amaiera: 35min 

- Bigarren segmentuaren amaiera: 1h45min 

- Probaren amaiera: 2h10min 
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6- SARIAK ETA TROFEOAK 

Sariak egonen dira emakumezkoen eta gizonezkoen kategoria hauetarako:  

 Txapelduna 2.a 3.a 

ABSOLUTUA Txapela + Trofeoa Trofeoa Trofeoa 

HERRIKOA Trofeoa Trofeoa Trofeoa 

EMAKUMEZKO 
ERRELEBOAK 

Trofeoa   

GIZONEZKO 
ERRELEBOAK 

Trofeoa   

ERRELEBO MISTOA Trofeoa   

 

Sari banaketa 12:30ean izanen da, helmugaren aldean. 

 

7- LASTERKETA EGUNEKO PROGRAMA 

 
- 08:30 - 09:30: dortsalak hartzea, Toki Eder pilotalekuan. 

- 09:00 - 09:40: materialaren ikuskatzea, Trantsizioaren eremuan. Beharrezkoa izanen da NAN edo 

federazioko agiria (argazkiduna) aurkeztea.  

- 09:45: trantsizio-eremua ixtea 

- 09:45: bilera, errelebo taldeetako kideekin.  Errelebo talde guztiak egon beharko dute ordu 

horretan, lasterketako arduradunek bikoteei emanen dizkietelako lasterketaren garapenari buruz 

beharrezko informazio guztia.  

- 09:50:  deien kamera. Partehartzaile guztiek egon beharko dute ezarritako orduan.  

- 10:00: GIZONEZKOEN probaren hasiera 

- 10:03: EMAKUMEZKOEN probaren hasiera 

- 10:06: ERRELEBO probaren hasiera 

- 12:30: sari banaketa, helmugaren inguruan.  

- 13:00: bizikleta trantsizio-eremutik kentzeko muga-ordua. Ordu horretatik aurrera, antolatzailea ez 

da arlo horretan geratzen den materialaren erantzule egingo.  

 


