EDERBIDEA ZIKLOTURISTA 2017: INFORMAZIO OROKORRA
Data: 2017ko ekainak 24, larunbata
Tokia: SUNBILLA (Nafarroa)
EKITALDIArenhasieraordua: 10:00
EKITALDIArenakabailaordua: 14:00
PROBA:Ez
lehiakorra,
8
urtebainogehiagodutenendakoegokia
(bertzelakoadinenenkasuanaraudiaikusi)
IZEN EMATEA: DOAKOA ETA DERRIGORREZKOA

IBILBIDEAK:
 SUNBILLA-BERA-SUNBILLA: 40KM
o Irteeraordua: 10:00
o Iritsieraordua, beranduenez: 13:45
 SUNBILLA-BERTIZ-SUNBILLA: 24KM
o Irteeraordua: 10:30
o Iritsieraordua, beranduenez: 13:15

IZEN EMATEA: Izenematea 2016/06/18ra arte eginahalko da, arratsaldeko 15:00ak
arte . www.rockthesport.com web orrian
Gehienez 500 pertsonak parte hartu ahalko dute, baina antolatzaileek ibilbide
bakoitzeko parte-hartzaile kopurua mugatu du:
 300 parte-hartzaile gehienez 40km-ko ibilbidean
 200 parte-hartzaile gehienez 24km-ko ibilbidean
(*)izena emateko epean zehar antolatzaileek plaza kopurua aldatu ahalko dute ibilbid
ebakoitzean dauden inskripzioen arabera.

www.urdisl.com

DORTSALAK BILTZEA:Izen ematea egin ondoren parte-hartzaileek dortsala probaren
egunean berean jasoko dute (2017/06/24), Sunbillan bertan, akreditazio gunean.
Ordutegia:8:30-9:45.

www.urdisl.com

www.urdisl.com

GOMENDIOAK: Izena eman dutenek kirol arropa erosoa janztea gomendatzen da.
Erabili beharreko bizikleta BTT edo mendian ibiltzekoa izatea. Hidratatzeko eta jateko
zerbait eramatea komeni da. Segurtasuna bermatzeko:
• KASKOA BEHARREZKOA da, partehartzaile guztiek eraman beharko dute, adin
mugarik gabe.
 Gutxieneko gizalegeak errespetatu.
• Bide Berdea eta ibilbideak igarotzen diren herrietako inguru naturalaren zainketan
bategin proba antolatzaileekin.
• Mendi bizikleta aproposa erabili, berriki aztertua eta beharrezkoak diren ordezko
piezekin; aitzineko eta gibeleko argiztapenarekin (kontuan hartu behar da Bide Berdea
argiztatutako tunel batzuetan barna igarotzen dela baina, bertze túnel batzuetan
ezdagoela argirik)
*Zenbait tokitan azienda egon daiteke, hortaz errespetua eskatzen da animaliekiko,
Bide Berdea erabiltzen duten oinezkoekiko eta bertatik pasatu daitezkeen motorreko
gailuekiko ere. Inguruko beaserrietara jateko errepidea da Bide erdea.
*Bide Berdea joan-etorrikoa da, hortaz beti ezkerreko aldetik joan beharko da,
pilaketak saihesteko, bueltan datozenei bidea ez oztopatzeko. Inskripzio epea agortuta
antolatzaileek aldikako irteera egitea aztertuko dute, trenbidean pilaketarik gerta ez
daitezen.
Parte hartzaileen arteko aurreratze eta gurutzatzeak kontuz egitea gomendatzen da,
guzien segurtasuna bermatze aldera eta arrisku egoerak saihesteko.

ASEGURUA: Antolakuntzak R.C. asegurua dauka.
OPARIAK: Antolakuntzak ZOZKETA eginen du eta hauexek izanen dira opariak:



2 asteburu BAZTAN-BIDASOAko landetxe batean. (2 pertsonendako
egonaldia, disponibilidadearen arabera)
BAZTAN BIDASOA TURISMOAko bazkide diren jatetxe eta ostatuetan 2
pertsonendako 6 menu, ekainaren 24ean berean, bertan bazkaltzeko.

Dortsalarekin batera, parte hartzaile guztiek opari bat jasoko dute.

www.urdisl.com

INTERES GUNEAK:IRTEERA/HELMUGA tokian antolatzaileek gune ezberdinak jarriko
dituzte:







KONTROL gunea: antolatzaileek proba kontrolatzeko eta dortsalak
banatzeko
ANOA gunea: helmugan bertan eta 40km-ko ibilbidean Beran. Fruta eta
ura banatuko zaie parte-hartzaileei. Zaborra botatzeko guneak ere
jarriko dira.
TURISMO INFORMAZIO gunea.
KOMUNAK eta DUTXAK (udaligerilekua).
APARKALEKUA.

www.urdisl.com

