EDERBIDEA ZIKLOTURISTA 2017 ARAUTEGIA
Data: 2017ko ekainak 24, larunbata
Tokia: SUNBILLA (Nafarroa)
EKITALDIAren hasiera ordua: 9:45
EKITALDIAren akabaila ordua: 14:15
2 ibilbide::
 SUNBILLA-BERA-SUNBILLA: 40KM
o Irteera ordua: 10:00
o Iritsiera ordua, beranduenez: 13:45
 SUNBILLA-BERTIZ-SUNBILLA: 24KM
o Irteera ordua: 10:30
o Iritsiera ordua, beran duenez: 13:15

Arautegia
EDERBIDEA ZIKLO2017
1. Art. –ANTOLATZAILEA
Baztan-Bidasoa Turismoa Elkargoak, 31720 Oieregi (Navarra)948 59 23 23info@baztanbidasoa.com, EDERBIDEA ZIKLO 2017martxa zikloturista antolatuko du. Proba, 2017ko
ekainaren 24ean burutuko da. Goizeko 10etan hasita. Bi ibilbide izanen ditu 40km-koa
bata eta 24km-koa bertzea.
2.Art. – PARTEHARTZAILEAK ETA IZEN EMATEA
Nahi duen orok parte hartu dezake, federatua egon zeinfederatu gabe, sexu eta
nazionalitate bereizketarik gabe. 2009an baino lehenago jaiotakoen izen emateak
onartuko dira...(*)
Ez dago izen emateko kuotarik, Ibilbide luzean zein laburrean izena ematea DOAKOA
da.
Izen ematea 2017ko ekainaren 18ra arte egina halko da, arratsaldeko 15:00ak arte
www.rockthesport.com
(*)12. Artikulararenarabera, bizikletetan jarritako aulkitxoetan joanen diren haurren berri eman behar
zaio antolakuntzari.

3.Art.- DORTSALAK.
Izena eman dutenek, euren dortsala probaren egunean berean hartu beharko dute
(2017/06/24). Sunbillan, akreditazio gunean. Dortsalak hartzeko ordutegia: 8:30- 9:45.
4. Art.-ARAUAK ETA SEGURTASUNA
Martxan parte hartuko dutenek halabeharrez bete beharko dituzte araudian
finkatutako ARAUAK. Segurtasuna bermatzeko aholkuak:
• KASKOA BEHARREZKOA da, parte-hartzaile guztiek eraman beharko dute, adin
mugarik gabe.
 Gutxieneko gizalegeak errespetatu.
• Bide Berdea eta ibilbideak igarotzen diren herrietako inguru naturalaren zainketan
bat egin proba antolatzaileekin.
• Mendi bizikleta aproposa erabili, berriki aztertua eta beharrezkoak diren ordezko
piezekin; aitzineko eta gibeleko argiztapenarekin (kontuan hartubehar da Bide Berdea
argiztatutako túnel batzuetan barna igarotzen dela baina, bertze túnel batzuetan ez
dagoela argirik)

*Zenbait tokitan azienda egon daiteke, hortaz errespetua eskatzen da animaliekiko,
Bide Berdea erabiltzen duten oinezkoekiko eta bertatik pasatu daitezkeen motorreko
gailuekiko ere. Inguruko beserrietara joateko errepidea da Bide Berdea.
*Bide Berdea joan-etorrikoa da, hortaz beti ezkerreko aldetik joan beharko da,
pilaketak sahiesteko, bueltan datozenei bidea ez oztopatzeko. Inskripzio epea agortuta
antolatzaileek aldikako irteera egitea aztertuko dute, trenbidean pilaketarik gerta ez
daitezen.
 Erabiltzaileen arteko aurreratzeak eta gurutzatzeak kontuz egitea eskatzen da,
guztien segurtasuna bermatze aldera eta arrisku egoerak saihesteko.
5.Art.- IBILBIDEA ETA IRAUPENA
2 Ibilbidedaude:
40km-ko ibilbidea TREN TXIKITO TRENBIDEAREN BIDE BERDEAN BARNA, Sunbilla eta
Berasobre artean zorua lur tinkoa da. Sunbilla-Lesaka (13 Km.): Lurtinkoa.
Lesaka/Bera(4Kms.): lur tinkoa hormigoiko tartearekinN-121-A errepideko lurpeko
pasabidean.
Ibilbidea egiteko gehienez 3 ordu eta 45 minutu izanen dituzte parte hartzaileek.
Ibilbidea panelen bidez seinaleztatuta egonen da.
24km-KO IBILBIDEA TREN TXIKITO TRENBIDEAREN BIDE BERDEAN BARNA, Sunbilla eta
Narbarte artean, lur tinkoa Sunbilla-Doneztebe/Santesteban-(7 Km.): Hormigoia.
Doneztebe/Santesteban-Narbarte(3,5 km) : mixtoa: lurra eta hormigoia.
Ibilbidea egiteko gehienez 2 ordu eta 15 minutu izanen dituzte parte-hartzaileek.
Ibilbidea panelen bidez seinaleztatuta egonen da. Ibilbidearen planoa ikusgai dago
www.rockthesport.com web gunean, informazio orokorra biltzen duen dokumentuan.
6.Art. –PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Parte-hartzaileek araudian agertzen diren baldintza guztiak errespetatzeko
konpromisoa hartuko dute, baita antolakuntzarenak ez diren arazoengatik azken
orduan balizko aldaketak errespetatzeko konpromisoa ere.
Izen ematea pertsonala eta transferiezina da. Ekainaren 11tik aitzin ez dira distantzia
aldaketarik ezta izen aldaketarik onartuko.
Proba antolakuntzarena ez den arazoren bat medio bertan behera geratu behar izanez
gero, www.rockthesport.com web gunean agertuko da informazio guztia.
Behar bezala identifikatuta egonen den sorospen zerbitzua egonen da.
Proban eskaintzen diren zerbitzuez (anoa, sorospen zerbitzua, dutxa zerbitzua,…) izena
ofizialki eman duten parte-hartzaileak soilik baliatu ahalko dira. Dortsalaren bidez
egiaztatu beharko dute izena eman dutela eta horretarako, dortsala bularrean eraman
beharko dute uneoro, tolestu gabe. Aurreko baldintzak betetzen ez dituzten pertsonei
eta dortsalik gabe parte hartzen dutenei ez zaie inolako zerbitzurik eskainiko.

Izena ematearekin batera, parte-hartzaileak baldintza guztiak onartu egiten ditu, dena
ulertu duela adierazten du eta honakoa gaineratzen du: “Egoera fisiko onean nagoela
adierazten dut. Aldiberean antolakuntza, sponsorrak, laguntzaile komertzialak,
zuzendariak, langileak, boluntarioak eta gainontzeko antolatzaile guztiak aske uzten
ditut proban gerta daitezkeen balizko ezbeharretaz (gauza pertsonalen galera,
lapurretak, bertzelako egoerak, lesio arriskua,…)
Antolakuntzak izen-emateak atzera botatzeko eskubidea izanen du, inork arautegian
zehaztutako baldintzekin bat egiten ez badu. Eta zalantza kasuetan, arautegian
agertzen ez den balizko kasuren batean, antolakuntzak izanen du azken hitza.

7. Art. -DESKALIFIKAZIOAK
Antolakuntzak, zein mediku zerbitzuek, parte-hartzaileak probatik ateratzeko
eskubidea dute:
• Fisikoki gaizki dagoela adierazten badu.
• Baimenik eskatu gabe ibilbide osoa egiten ezbadu.
• Dortsalik gabe edo dortsala agerian eramaten ez badu, baita publizitatea tolestuta
edo manipulatuta eramaten badu ere.
• Proba honetako edo bertze lasterketa bateko dortsalaren fotokopia eramaten badu.
Euren dortsala bertze parte hartzaileei utzi edo ematen dietenei
• Jarrera arriskutsua agertzen badu; bere buruarekiko, bertze parte hartzaileekiko edo
hirugarren pertsonekiko jarrera desegokia agertzen badu.
• Jarrera ezkirolaria agertzen badu edo antolakuntzaren aurrean protesta egitera
badoa.
8. Art. –MAILAK ETA ADINA
Proba ez-lehiakorra izanik ez dago maila edo kategoriarik. Parte hartzeko gutxienezko
adina 8 urtekoa izanen da. Probaren egunean parte-hartzaileak duen adina kontuan
hartuko da.
Antolakuntzak jaiotze data agertzen den dokumentazioa eskatu dezake.
Dokumentazioa ez izateak, probatik kanporatzea ekar dezake.
9 Art. - PROBAREN KONTROLA.
Gutxienez probaren hasierako eta bukaerako denbora-iraupena neurtuko da.
10. Art.- EDATEKO ANOA
40km-ko ibibidean, likidoa hartzeko anoa edo hornidura puntua Beran egonen da.

11. Art.-ASEGURUAK
Parte hartzaile guztiek antolakuntzak kontratatutako aseguru poliza baten babesai
zanen dute. Poliza horrek probaren garapenean gertatzen diren istripuak babestuko
ditu, inola ere ez probatik eratorritako, arduragabekeriaz eta arauak ez jarraitzeagatik
eragindako ezbeharrak. Antolakuntzak ez du bere gain hartuko proba honek norberari
edo hirugarren pertsonei eragin ahal dien kalte fisiko edo morala, lesio edo bertzelako
kalterik. Proba honetan parte hartzeko gutxieneko adina 8 urtekoa da.
12. Art.- BIZIKLETA BEREZIAK
Ibilbidea BTT bizikletekin egiteko aproposa da. Bertze motako bizikletekin egin ahal
izateko: haurren gurdiekin, tandemarekin,…baimena eskatu beharko da BAZTAN
BIDASOA TURISMO ELKARGOAra e-maila igorriz: :info@baztan-bidasoa.com

13. Art.- IRUDI ESKUBIDEEN ZESIOA ETA DATUEN BABESA
Proba bitartean parte-hartzaileen eta probaren inguruko irudi orokorrak grabatuko
dira. Izena ematearekin batera, pate-hartzaileak onartzen du kirol, informazio eta
promozio helburuarekin erabiltzeko argazkiak, bideoak eta irudiak atera ahalko
zaizkiola.
Parte-hartzaile guztiek, izena ematearekin batera honako araudia onartzen dute eta
BAZTAN- BIDASOA TURISMOA ELKARGOAri baimena ematen diote, bere bidez edo
hirugarren pertsona edo entitateen bidez kirol, promozio eta helburu komertzialekin
irudiak informatikoki tratatzeko eta, izaera pertsonaleko datuak eta proban hartutako
norberaren argazkiak, bideoak, etab. erabiltzeko.
Abenduaren 13ko 15/1999lege organikoaren arabera, mota pertsonaleko datuen
babesarida gokionez, parte-hartzaileak fitxero horietara jotzeko eskubidea izanen du,
edukia, zati batean edo osotasunean zuzentzeko edo kentzeko. Eskubide honetaz
baliatzeko, eskaera idatziz egin beharko du info@baztan-bidasoa.com
helbide elektronikoaren bitartez.

