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TXOSTENA - EZTABAIDA 

 

TXIRRINDULARITZA AFIZIONATUAREN ORAINA ETA GEROA 

- 

PRESENTE Y FUTURO DEL CICLISMO AFICIONADO 

  

TOKIA: Andoaingo Bastero Kulturgunea     EGUNA: 2019/10/26      ORDUA: 17:30 (Iraupena 2h) 

                                                         EUSKARA – GAZTELERA  
 

 

 
 

PARTE HARTZAILE KOPURUA: 20 

 

Goiko ilara (Ezkerretik eskubira) 
 

• Xabier Mikel Azparren (Txirrindularia - Laboral Kutxa)  

• Aritz Kortabarria (Txirrindularia - Grupo Eulen) 

• Oier Ibarguren (Txirrindularia - Baqué) 

• Iñigo Etxarri (Txirrindularia - Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

• Unai Iribar (Txirrindularia - Laboral Kutxa) 

• Juanjo Oroz (Kirol Zuzendaria - Lizarte) 

• David Etxebarria (Kirol Zuzendaria - Grupo Eulen) 

• Mikel Gaztañaga (Kirol Zuzendaria - Laboral Kutxa) 

• Galder Lasuen (Kirol Zuzendaria - Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

• Javier Garcia (Kirol Zuzendaria - Baqué) 

 

Beheko ilara (Ezkerretik eskubira) 
 

• Joseba Iturria (Kazetaria - Gara) 

• Arritxu Iribar (Kazetaria - Euskadi Irratia) 

• Miguel Echezortu (Epailea) 

• Unai de Miguel (Epailea) 

• Jon Arruarte (Ertzaintza-Trafikoa) 

• Juan Luis Juarez (Euskadiko Txirrindularitza Federazioa) 

• Victor Martínez (Antolatzailea – Loinaz Klasikoa) 

• Aitor Ayerza (Oriako Txirrindulari Eskolako Lehendakaria) 

• Beñat Urain (Antolatzailea - Memorial Valenciaga) 

• Xabier Usabiaga (Kazetaria - EITB / Antolatzailea – Aiztondo Klasikoa) 
  

 

 

 GAIA 
 

Euskal txirrindularitza afizionatuaren egungo egoera. 
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Hitzaldia 17:30etan hasi da Aitor Amutsastegi, Andoaingo Txirrindulari Eskolaren idazkariaren eskutik. 

Felix Ugalde teknikariak eman dio jarraipena, euskal txirrindularitzaren egungo egoerari dagozkion datu 

objektibo batzuk aurkeztuz. Aurkeztutako datuetan oinarrituta, Oskar Ortiz de Guinea kazetariak gidatutako 

eztabaidari hasiera eman zaio. 

 

 

 

PARTE HARTZAILEEN HAUSNARKETAK: 

 

 

 

 

Juan Luis Juarez (Euskadiko Txirrindularitza Federazioa) 

 

 Egungo egoera azaltzen du, balioa emanez, bizi dugun testuingurua kontuan edukita. 

 Argi dago duela 20 urte gaur baino lasterketa eta txirrindulari gehiago zeudela Euskaldun-

Lehendakari txapelketetan. Hala ere, beste autonomi erkidegoekiko tarte adierazgarria mantentzen da 

oraindik, bai txirrindularitza afizionatuan zein gainontzeko formakuntza kategoriatan ere.. 

 Egungo antolakuntzak baloratu eta zaindu egin behar dira. 

 Antolakuntzek dituzten arazoak aitortzen dira eta hori konpontzeko Eusko Jaurlaritzarekin 

harremanetan jarri zirela aldarrikatzen da, nahiz eta ondorio positiborik ez duten lortu. 

 Antolakuntzetan parte hartzen duten kideen egoera zaila aitortzen da, adibide gisa kontu korronteen 

bahitura ezartzen da. 

 Lasterketen partaidetzan taldeen eskutik inplikazio maila handiago bat aldarrikatzen da, Euskadiko 

Txapelketak bizi duen egoera agerian jarriz, txirrindulari zein taldeek Euskal Herritik kanpoko 

lasterketetan parte hartzen duten bitartean. 

 Txapelketek duten adin mugari dagokionez, aitzinean bizitako egoera eta testuinguruari erreferentzi 

egiten zaio, orduan antolakuntza eta taldeekin egindako bileren ondorio gisa. Era berean, 

antolakuntzak beraien lasterketak Euskadiko Federazioaren egutegitik kanpo egiteko askatasuna 

dutela adierazten du, non adin muga baldintzatzen duen araurik ez dagoen. Hala ere, arautegia 

aldatzeko eta egungo egoerari egokitzeko hausnarketa eta prestutasuna adierazten du. 

 Euskadiko Federazioaren egutegia eta RFEC-ren egutegia gainjarri egiten dira denboraldian zehar, 

denei zailtasunak emanez, bai talde zein antolakuntzei. 

 

 

 

Xabier Mikel Azparren (Txirrindularia - Laboral Kutxa)  

 

 Kirol maila altua erakusten duten txirrindularien etorkizuna bultzatzea eskatzen du, Euskadiko 

Federazioaren egutegian lasterketen kilometro kopurua handituz. Honela, nazioarteko lasterketen 

zein eliteko mailari egokitzapenean lagunduko lukeen. 

 Txirrindulariak bere formakuntzaren barnean bertako lasterketak ez ezik estatu mailako zein 

nazioarteko lasterketak ere behar ditu. 

 Euskadiko Txapelketak bere taldeak estatu mailan programatutako beste lasterketen egunarekin bat 

egiten du. Gustatuko litzaioke egutegiak dituen horrelako arazoak konpondu eta Euskadiko 

Txapelketan parte hartu ahal izatea.  
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Aritz Kortabarria (Txirrindularia – Grupo Eulen) 

 

 23 urtez azpiko mailari dagozkion lau urteak bere unibertsitateko ikasketekin batera uztartuz egin 

ditu. 

 Laugarren urtean ez da kurtsoko irakasgai guztitara matrikulatu, txirrindularitzari denbora 

eskaintzeko eta lehiaketako exijentziari erantzun ahal izateko. Horrela, maila profesionalera 

pasatzeko aukera izan nahi zituen. 

 Hasiera batean lehiaketako txirrindularitza utziko du ikasketei lehentasuna emateko. 

 Kategoria guztietan lehiatzen igaro duen denbora oso pozgarria izan da, baina orain beste erabaki 

batzuk hartzeko unea da. 

 

 

 

Victor Martínez (Antolatzailea – Loinaz Klasikoa) 

 

 Bere elkarteak maila guztietako lasterketak antolatzen ditu. Afizionatu mailan Euskadiko 

Federazioaren egutegiko lasterketa bat eta RFEC egutegiari dagokion bestea bat, Loinaz Klasikoa.  

 Estatu mailako taldeen partaidetzarekin ez dute arazorik. Etxeko taldeekin aldiz, arazoak dituzte.  

 Antolakuntza arazoak, administrazio lanak, segurtasuna eta erantzukizunak oso handiak dira. Arazo 

horiek modu partikularrean konpontzen dituzte, boluntarioekin, azpikontratazioak eta aldi baterako 

lana kudeatzen duten enpresetara joaz. 

o Ez dago motor bat lasterketan babesten duen asegururik. 

o Medikuak ere lasterketan babestu nahi dira aseguruarekin. 

o Bidegurutzeak kontrolatzen dituzten boluntarioak federazioaren eskutik babesturik daude. 

o Gainkostua enpresen azpikontratazioagatik. 

 

 Antolakuntzak nahi duen ibilbidea ordutegiari, ibilbidearen zailtasunari, luzerari, N1 autobia 

zapaltzearen mugari, boluntario kopuru mugatuari eta gune arriskutsuen zailtasunei egokitu behar 

du.  

 Antolakuntzak irtendako eta helmugaratutako txirrindularien arteko erlazio maila altua ziurtatu behar 

du. Zenbait faktore ezberdin hartu behar dituzte kontuan.  

 Ez dago txirrindularitza afizionaturi dagokion oihartzun handirik komunikabideetan. 

 Gero eta zailagoa da lasterketa bat antolatzeko behar den aurrekontua lortzea, batez ere aseguruen 

aldetik. Loinaz Klasikoaren aurrekontua 18.000-20.000 euro ingurukoa da. 

 

 

 

 

Javier Garcia (Kirol Zuzendaria - Baqué) 

 

 Bere taldeak 23 urtez azpiko mailan bakarrik parte hartzeko erabakia hartu du. Ez dute elite mailako 

txirrindularirik maila profesionalera pasatzerik lortu, hori talde filialetan dauden eliteek bakarrik 

lortzen dutela azpimarratuz.  

 Euskadiko Federazioaren egutegia errespetatu eta baloratzen du. 

 Espainiako Kopan parte hartzeko beharrik ez dute. 

 Euskadiko Federazioaren egutegiaz gain, estatu mailan eta nazioarteko irteera puntualak dituzte. 

 RFEC-ren egutegiaren barruan dagoen Bizkaiko Bira osatzen duten hiru lasterketen antolatzaile 

moduan, Víctor Martínezek aldarrikatutako arazoekin bat dator. Erantzukizun maila altuari aurre 

egin beharra aitortzen du, boluntarioekin zein azpikontratazioekin eta aseguruek lasterketa babesteko 

garaian hutsune asko aurkitzen ditu. 

 Bizkaiko Birari dagokion etapa bakoitzak 28.000 euro inguruko kostua dakar. 
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Juanjo Oroz (Kirol Zuzendaria - Lizarte) 

 

 Txirrindulari, talde eta antolakuntzaren arteko erlazio uztartzearen zailtasuna agerian jartzen du.  

 Etxean dugunari merezi duen balioa eman behar diogula aldarrikatzen du.  

 Euskadiko Federazioaren egutegia errespetatu eta baloratzen du. Gainera, bere txirrindulariek 

etorkizunean nazioartean lehiatu eta maila profesionalera jauzia eman dezaten estatu zein 

nazioarteko egutegiak uztartzen ditu noizbehinka.  

 23 urtez azpiko mailatik haratago txirrindulariaren formakuntzak jarraitzen duela ulertzen du. 

Entrenamenduekiko eta lehiaketarekiko erakusten dituen jarrerak garatzen lagunduko dio. Modu 

berean, egutegiak ahalbidetzen duen bitartean lasterketa kopuru egoki batean eta modu jarraian parte 

hartzeko aukera eskaini behar zaio. 

 Denak ez dira berehala profesionaletara pasatzen eta ez dute azkartasun horretarako beharra ikusten 

ere. “Niri profesionaletara iristea eta jarraitasuna izatea asko kostatu zitzaidan”. 

 Afizionatu mailako talde baten antolakuntza eta maila ekonomikoa altuak dira eta antolakuntzek 

dituzten arazoekin bat egiten da. 

 Gizarteak ez badu bultzatzen ez da ezer lortzen.  

 Ilusioa galduz gero, atzeraka goaz. 

 Taldeak komunikazio arduradun bat dauka. 

 Bi belaunaldi daude, bata digitala eta bestea paperezkoa. 

 Belaunaldi berriei egokitzeko beharra aldarrikatzen du. 

 

 

 

Oier Ibarguren (Txirrindularia - Baqué) 

 

 Nahiz eta garaipenak lortu, ez du jauzia emateko aukerarik izan. 

 23 urtez azpiko zikloa bukatu du eta hasiera batean amaieratzat bezala ulertzen zuen. 

Profesionaletara jauzia eman edo ez zuen zentzurik elite gisa jarraitzeak. 

 Elite bezala jarraitzeko aukera du, Caja Rural egituraren barruan, era berean talde profesionala 

duena. 

 Euskadiko egutegiaren barruan hezi da, baina hortik kanpo lehiatzeko beharra aitortzen du. Honela, 

maila altuagoko beste txirrindulariekin lehiatu eta euskal egutegiaren dinamikatik kanpo dauden 

lasterketetan parte hartuz.  

 

 

 

Iñigo Etxarri (Txirrindularia - Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

 

 23 urtez azpiko mailan hiru urte bete dituen txirrindularia. Unibertsitateko ikasketetan murgilduta, 

lehen hiru urteak modu arrakastatsuan pasa ondoren, azkeneko urteei begira lehiaketako 

txirrindularitzari uko egin beharrean aurkitzen da, lehiaketak eskatzen duen exijentzia dela eta. 

 Kategoria honetan igarotako hiru urteetan zehar maila lehiakor baten barruan aurreratzen joan da, 

baina lasterketetan oso mugatua sentitzen da. Bizikletari eskaini diezaioken denbora eskasa da eta 

era berean, ikasketek eskatzen dioten inplikazio maila altua da, biak uztartzeko arazoak edukiz. 

 Lehiaketako txirrindularitza formakuntzako maila guztietan praktikatu du eta pozik sentitu da kirol 

hau praktikatzen, izandako erraztasunak goraipatuz lehiaketen eta taldeen gertutasunagatik.  
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Galder Lasuen (Kirol Zuzendaria – Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

 

 Bere kluba boluntarioen lanean oinarritzen dela aldarrikatzen du eta bere taldearen jarduera 

Euskadiko Federazioaren egutegiaren eta RFEC-ren gertuko lehiaketen barnean jorratzen dutela 

adierazten du. 

 Modu erraz batean eskuragarri duen lehiaketen egutegia baloratzen du, nahiz eta txirrindularien 

partaidetza bermatu eta taldearen egitura mantentzeko beharrak handiagoak diren. 

 Taldea modu argian antolatzen da, erdi-mailako zein maila altuko txirrindulariak bere unibertsitateko 

ikasketak uztartzen dituztenak. Horrek egutegia betetzeko zailtasunak ekartzen ditu.  

 Adin mugari dagokionez gogorarazi du bizi izan zen egoera profesionaletatik jaitsitako 

txirrindulariekin, haien artean 23 urtez azpiko munduko azpitxapeldun bat 19 urteko mutikoen aurka 

lasterketan irabazten.  

 Eskualdearen arabera lasterketa barruan Ertzaintzaren irizpidean ezberdintasun argiak nabari ditu 

txirrindulariak kanporatzeko garaian.  

 

 

 

 

 

 

Jon Arruarte (Ertzaintza-Trafikoa) 

 

 Lasterketak babesteko ardura duten ertzain taldea Trafiko departamentuari dagokienak dira. Hau da, 

lasterketa babesten daudenean bideko segurtasuna eta trafikoa babesten duten taldea ahuldu egiten 

da.  

 Trafikoari dagokionez, bai lasterketetara bidaltzeko ertzain kopuruan zein ibilbideen oniritzirako  

argi izan behar da Europako ipar-hego ardatzaren barruan gaudela, Afrika eta Portugalekin 

konektatuz. Horrek trafikoaren bolumen handia dakar, batez ere urteko sasoi eta egun jakin 

batzuetan. 

 Lasterketetara joaten den taldeari dagokionez 12 motor eta kotxe batek osatzen du. Lan egiteko 

moduari dagokionez, aurrealdean joaten diren motorrek errepidea “garbitzen “ dutela nabarmentzen 

du, zirkulazioa gelditzearen ezberdina izanda. Lasterketaren babesa ziurtatu daitekeen heinean 

kapsula mantentzen dute. Arrazoi ezberdinengatik oso azkar atzeratzen diren txirrindulariek, tropela 

harrapatzeko ezintasuna ikusita txirrindulari guztien segurtasuna ziurtatzeko kanporatuak dira. 

 Asteburuan 4 lehiaketa babesten dira, larunbat eta igande goizean zein arratsaldean. Larunbat 

goizean lasterketa babesten duen taldeak arratsaldean ere beste lasterketa babesten du. Igandean 

berdina gertatzen da. Lasterketa baten amaieraren eta hurrengoaren hasieraren artean 3 orduko 

gutxiengoko tartea ezarrita dago. Ertzain taldeak bazkaldu, bere ibilgailuak hornitu eta ondorengo 

lasterketa puntura bidaiatu behar dute. 

 Eskualde bakoitzak lasterketak babesteko talde propioa du. Irizpide ezberdinak egon daitezke. 

 Gipuzkoan lasterketak babesteko izendatutako ertzainak pozik egiten dutela adierazten du, inongo 

lan arazorik eragiten diela ziurtatuz. Beti ere lasterketak segurtasun kapsula baten barruan 

mantentzen diren bitartean.  
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Miguel Echezortu y Unai de Miguel (Epaileak) 

 

 Irizpide orokor komuna mantentzen dute. 

 Epaileen lizentzia kopuruaren eta epaile aktiboen arteko ezberdintasuna adierazten dute. Gaur egun, 

epaile aktibo gutxi daude. Hori dela eta, maila afizionatuaz gain egutegiko gainontzeko mailak ere 

uztartu behar dituzte.  

 Gipuzkoan bereziki egoera larria da. Epaile aktiboen kopurua eskasa da eta epaile bakoitzak egin 

behar dituen lasterketa kopurua aldiz, oso altua. Kategoria zein modalitate ezberdinak epaitu behar 

dituzte. 

 Miguel Echezortuk egutegia baloratzeko garaian lasterketa kopurua garrantzitsua den eztabaidan 

jarri du. Egutegia egokitu, arindu eta lasterketen maila nabarmendu beharko litzateke. 

 20 urterekin txirrindulari batek kirolari eskaintzen dizkion ordu kopurua oso altua da adin bereko 

beste gazteekin alderatuz. Horregatik, 23 urtez azpiko mailan txirrindulari kopuruaren beherakada 

ulergarria da. 

 

 

 

David Etxebarria (Kirol Zuzendaria – Grupo Eulen) 

 

 Antolakuntzek bizi dituzten arazoak ulertzen ditu. Lan horietan ibili da eta dagoen egoera zaila dela 

ulertzen du.  

 Euskadiko Federazioaren egutegiaren barne dauden lasterketak gaur egun txirrindulari batek behar 

dituen exijentziengandik urrun geratu dira, ondoren nazioarteko mailan lehiatzeko eta 

profesionaletara jauzia emateko. 

 Egungo lasterketen 100-130 km-tatik haratago doazen lasterketa kopurua handitu behar da. 

 Egungo egutegia osatzen duten 15 lasterketa 145km-tik gora izan daitezela proposatzen du. 3 

Lehendakari torneoan, 7 Euskaldunean eta 5 itzuli edo challenge-tan. Lasterketa hauen artean 

errotazio bat egin liteke eta lasterketa hauez osaturiko txapelketa bat.  

 Taldeek gehienez 26 urtetik gorako 2 txirrindulari izatea proposatzen du eta 23 urtez azpiko 

gutxiengoko ehuneko bat. 26 urtetik gorako txirrindulariek Euskaldun torneoan bakarrik parte hartu 

dezakete. 

 Frantzian maila afizionatua sailkatua dagoen modua ona dela dio: D1, D2 eta D3. 

 

 

 

 

Aitor Ayerza (Oriako Txirrindulari Eskolako Lehendakaria) 

 

 Tolosan lasterketak antolatzeko arazo nagusia N1 autobia zapaltzeari uko egin beharra da. Alegira 

joateko bidegorria erabiltzera iritsi dira konponbidea aurkitzeko.  

 Antolatzaileen egoera zaila aldarrikatzen du. (Boluntarioak, aseguruak, azpikontratazioa, ETT,…), 

lasterketa baten antolakuntzari gehitu behar zaizkionak.  

 Errepide berdinetik itzuliak emateak (Alegi-Ordizia), tontodromo bezala ezaguna, lasterketa 

gurutzatzearen arriskua dakar, segurtasun baldintzak bete gabe. 

 Antolatzen duten lasterketa herriko festen barruan dago. Ordutegia egokitu behar dute. 

 Lehendakari torneoko San Juan eguneko lasterketak 5.000 euro inguruko kostua du. 

 Klubak lasterketaren erdian boluntario baten heriotza ekarri zuen istripu bat bizi zuten.  
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Beñat Urain (Antolatzailea - Memorial Valenciaga) 

 

 Kategoria guztietako lasterketak antolatzen dituzte. 

 Espainiako Koparen barruan “Memorial Valenciaga” lasterketa antolatzen du, RFEC-ren arautegia 

eta bete beharrak jarraituz. 

 Oso gazte zelarik profesionaletara jauzia eman zuela baieztatzen du eta lehiaketa behar baino 

lehenago utzi zuela. Gaur egun, 23 urtez azpiko mailaren barruan 1. eta 2. urteko txirrindulariei 

dagoeneko maila oso altua exijitzen zaiela ikusten du. Gainera, profesionaletara jauzia emanez gero, 

berehalako errendimendua espero da. 

 “Memorial Valenciaga” lasterketak partaidetza ziurtatu du, ibilbide gogor batekin batera.  

 Antolatzaile moduan egoera zail batean aurkitzen du bere burua.  

o Ez baduzu aseguruen bidez dena lotua, “izorratua” zaude. 

 Boluntarioak, azpikontratazioa aldi baterako lan enpresen bidez eta zerbitzuen azpikontratazio bidez 

moldatzen dira. 

 Kategoria txikiagoko gainontzeko lasterketen antolakuntzan arazoak eta arriskuak larriagoak dira.  

 

 

 

 

Xabier Usabiaga (Kazetaria - EITB / Antolatzailea – Aiztondo Klasikoa) 

 

 Aiztondo Klasikoa desagertzear zegoen Lasarte Klasikoaren errelebo bezala sortu zen. 

 Aiztondo bailara osatzen duten udaletxeen babesa aurkitu du eta horrek lasterketaren 

bideragarritasuna ahalbidetzen du. 

 Espainiako Koparen barruan ospatzen da, beraz RFEC eskatzen dituen eskaera-orri eta arautegia 

jarraitu behar du. Partaidetza maila altua eta ibilbide gogorra ziurtatuak ditu.  

 Antolakuntzak boluntario, aldi baterako lanaren azpikontratazio eta zerbitzuen azpikontratazio bidez 

lasterketari aurre egiten dio. 

 Euskal instituzioen ordezkaritzaren falta sentitu du hitzaldian. Instituzioek lehiaketen antolakuntza 

gizarte lana kontsideratu beharko lukete eta beraz, gizarteari eskaintzen dion onura aitortu. Hori dela 

eta, ez du onargarria ikusten antolakuntzak babesik gabe aurkitzea lasterketa guztietan komunak 

diren alderdietan. Erantzukizuna oso handia da eta antolatzaileengan erortzen da modu 

partikularrean. Gaur egungo gizarteak eta lasterketen antolakuntzak baldintzatzen dituen 

betebeharrek alderdi guztiak betetzea bermatzen du ulergarria denez. Aldiz, instituzioen aldetik ez 

dago ezer egituraturik, federazioaren bidez, antolakuntzari eskatzen zaizkion betebeharrak guztiz 

bete ditzan. 

 Gaur egungo gure inguruko antolakuntzak: 

o Boluntarioak dira, inongo diru irabazirik gabe, baina gastu pertsonal ugari eta inguru 

profesionalari dagozkien erantzukizunei aurre egin behar dien bitartean.    

o Onartezina da antolatzaileak lehiaketen antolakuntzatik datozen erantzukizunen aurrean 

modu indibidualean erantzun behar izatea eta ez gauzak gaizki egin dituztelako, baizik eta 

gauzak ondo egiteko beharrezko egitura eta babesa aurkitzeko zailtasunak dituztelako.  

 Antolakuntzak oinarritzen diren boluntariotzari dagokionez, txirrindularitza erabiltzaileen inplikazio 

falta sumatzen du. Gaur egun txirrindularitza kontsumitzaileak aurkitzen ditugu, modu indibidualean 

eta beraientzat kirola praktikatzen dutenak. Ez dira kirol honi ekarpenik egiteko edota bere 

garapenean laguntzeko gai. 

 Txirrindulariei dagokionez, beraien heziketa eta garapen egokiari garrantzia eman behar dietela 

aldarrikatzen du, garaipenaren lorpenari garrantzia eman beharrean. Adin eta eskarmentu handiagoko 

txirrindulariekin batera lehiatzea gazteentzat onuragarria izan daiteke. Nahiz eta beteranoak gazteari 

lasterketak irabazi, talde profesionalak etorkizun oparoagoko txirrindulari gazte eta formatua 

baloratzen du.  

 Kazetari moduan hitzaldiko bere kideekin bat egiten du kazetaritzak bizi duen lan egoera larriak 

txirrindularitza afizionatuari jarraipena egitea zailtzen duela esatean.   
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Mikel Gaztañaga (Kirol Zuzendaria - Laboral Kutxa) 

 

 Taldeko tekniko eta laguntzaileak aldi baterako lana kudeatzen duen enpresa baten bidez alta 

emanda daude. Egokia den neurri hori gainontzeko taldeetara zabaltzea ezinezkoa aurkitzen du, 

horrek eragingo lukeen gainkostuari aurre egitea ezinezkoa izango litzateke. 

 Txirrindulariaren ibilbidea ez litzateke 23 urtez azpiko mailan bukatu behar. Jarrera eta maila egokia 

izanez gero, profesionaletara jauzia eman dezake. Horretaz gain, lehiatzen gozatzen duen bitartean 

eta denbora izanez gero, lehiatzen jarraitzeko aukera izan beharko luke.  

 Ez luke inongo arazorik izango taldean elite mailako txirrindulariak izango balitu, beti ere 

beharrezko maila eta jarrera balituzte. Era berean, aitortzen du aurreko denboralditan elite mailako 

txirrindulariak izan zirela taldeari emaitzak eman zizkioten bakarrak. 

 Egia da txirrindulari batek Lehendakari torneoko hiru lasterketa irabaziz gero, profesionaletara jauzia 

emateko eskubidea duela aldarrikatzea ezinezkoa dela. “Batzuoi asko kosta zitzaigun 

profesionaletara pasatzea.” 

 Badirudi bakarrik igotzaileak pasa daitezkeela profesionaletara. Profil ezberdinetako txirrindulariei 

aukera eman beharko litzaieke.  

 Euskal torneoak osatzen dituzten lasterketak gaur egun kategoriak eskatzen duen mailari egokitu 

beharko lirateke, kilometro kopuruari dagokionez gutxienez.  

 Egutegia bikoiztu egiten da eta taldea euskal egutegia betetzen saiatzen da. Gainera, taldea estatu eta 

nazioarte mailako egutegietan parte hartzen saiatzen da, honela, bere txirrindulariei beraien 

garapenean eta heziketan behar duten eskarmentua eskaintzeko helburuarekin. Euskadiko 

Txapelketak ez du data finkorik. Taldeak estatu mailako egun bateko zein itzulien antolakuntzekin 

hitzarmena dute, ulergarria den bezala. 

 

 

 

Joseba Iturria (Kazetaria - Gara) 

 

 Egin eta Gararen historian zehar txirrindularitza afizionatuak beti izan du bere tartea. Bere ranking 

eta trofeo propioak izatera iritsi da. 

 Gaur egun kirol eskaintza zabal guztiari jarraipena egitea oso zaila da. 

 Gara egunkarian egiten de txirrindularitza afizionatuaren jarraipena modu erregular batean ahalegin 

pertsonal batengatik da. 

 Jarraipena, hein handi batean, jasotako informazioan eta teknologia berrien zein sare sozialetan 

oinarritzen da. 

 Egia da txirrindularitzari dagokion informazioa gero eta gehiago murrizten ari dela, lehen hamarren 

sailkapenetara mugatuz eta antolakuntzei egiten zaien babesa oso mugatua dela.  

 

 

 

 

 

Unai Iribar (Txirrindularia - Laboral Kutxa) 

 

 Unibertsitateko ikasketak lehiaketako txirrindularitzarekin uztartzen ditu.  

 Ikasketen lehenengo 2 urteak garbi gainditzea lortu du, txirrindularitzari eskaini ziezaiokeen denbora  

modu oso argi batean mugatua izanda.  

 23 urtez azpiko hirugarren urteari begira bigarren partzialean ikasgai gutxiagotara matrikulatzea 

erabaki du, horrela, profesionaletara jauzia emateko beharrezko maila erakusteko exijentziari aurre 

egin ahal izango dio.  

 Txirrindularitza albisteak prentsaren bidez jarraitzen ditu, baina egoera berezi batengatik, bere 

familiak taberna duelako eta bertako egunkariak irakurtzen ditu. Bestela, txirrindularitza sare 

sozialen bidez jarraitzen du. 
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Arritxu Iribar (Kazetaria - Euskadi Irratia) 

 

 Kazetaria izateaz gain, lasterketen antolakuntzan eta txirrindulari gazteen formakuntzan lan egiten 

duen Zumaiako Txirrindulari Elkartearen kidea da, bertan kirol zuzendari lanak egiten ditu, besteak 

beste.   

 Komunikabideek egun bizi duten egoera eta baldintza larriak direla eta, ez dira maila afizionatura 

ezta formakuntza mailetara iristen. Kazetari batzuen boluntario lan baten ondorioz modu partzial 

batean jarraipena egitera iristen dira. Nagusiki, lasterketari dagokion informazioa lehenengo 

hamarren sailkapenera mugatzen da, lasterketaren garapena eta bertan txirrindulari eta talde askoren 

lana ezer ezean geratuz. Duela ez urte asko, txirrindularitza afizionatuaren hainbat lasterketa 

garrantzitsuri zuzeneko jarraipena egiten zitzaion komunikabideen aldetik; irratien zuzeneko 

konexioak eta ondoren, EITBn emititzen ziren erreportajeak. Egunkariek egiten zuten jarraipena 

lasterketen aurretik eta ondoren ere oso zabala zen.  

 Egia da azkenengo urteotan informazio maila asko zabaldu dela kirol eskaintza osoan zehar, 

gizarteari interesatzen zaizkion kirol eta modalitate ezberdinen protagonismoa zabaldu baita. 

Gainera, zorionez kirol femeninoaren indartzea izanda.  

 Horretaz gain, gure buruari galdetu beharko genioke ea egungo txirrindularitza erakargarria den 

jarraitzailearentzat eta ea informazio produktu bat den ala ez.  

 Txirrindularitzaren bertako jarraipena oso mugatua dago alderdi laboraletik eta kazetariak sare 

sozialetara jo behar du informazioa jasotzeko, nahiz eta ondoren beraien komunikabideetan islatzen 

duten ala ez.  

 Ulertzekoa da taldeek beraien informazio produkzio propioa egitea. 

 Txirrindularitza afizionatuaren antolakuntzari buruz azpimarratzeko: 

o RFEC aldetik txirrindulari bakoitzeko 5€  kobratzen hasi dira pistako ligan izen emateagatik. 

o Gipuzkoan 23 urtez azpiko lehenengo urteko txirrindulariak lurraldeko talde batean geratu 

behar direnaren araua berrikusi beharko litzateke, kontuan izanda Bidasoako Itzulian 

taldearen partaidetza galaraziko zaionaren mehatxuarekin batera doala. 

o Euskal torneoen adin muga berrikusi beharko litzateke, erabakia hartu zen momentuarekiko 

egoera ezberdin batean aurkitzen gara eta. 

o Ertzaintzaren irizpideak bateratu beharko lirateke, lurralde bakoitzean jokabide ezberdinak 

eman ez daitezen eta segurtasun protokolo batzuk eratzea, beti ere lasterketaren garapena 

ulertuz. 

o Egutegiari dagokionez, gaur egun ez da egutegi akademikoa kontuan hartzen, ez 

gaztetxoetan ezta 23 urtez azpikoetan ere, non unibertsitateko 4 urteekin bat egiten duen.  

o Antolakuntzak egoera zail eta ahul batean aurkitzen dira.  
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ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLAREN AZKEN OHARRA. 

 

 

Andoaingo Txirrindulari Eskolak mahai-inguruko partaideei bere inplikazio maila, bere iritziak aurkezteko 

zuzentasuna eta laguntzeko gogoa eskertzen die, beti ere ulermen kolektibo baten barruan, etorkizunerako 

gure txirrindularitza afizionatuaren hobekuntzan eta eguneratzean beraien ekarpena eginez.  

 

Txosten hau mahai inguruaren partaide guztiei bidali zaie, bere zuzenketa eta ekarpenak biltzeko. 

 

Txostena euskaraz eta gazteleraz idatzi da. 

 

Behin prozesu hau buruturik, mahai-inguruan parte hartu duten kide guztiei behin betiko txostena bidali zaie. 

Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzak, diputazio foralek eta lurralde bakoitzeko federazioek txostena jaso dute, 

Nafarroako Gobernu Forala eta Nafarroako Txirrindularitza Federazioarekin batera.  

 

Era berean, txostena komunikabideei bidaliko zaie eta sare sozialetan argitaratuko da.  

Mahai inguruaren audio osoa Andoaingo Txirrindulari Eskolaren eskuetan dago. 

 

 

Andoaingo Txirrindulari Eskolak mahai inguru honen bidez proposatu genituen helburuak beteko direlakoan: 

 

 Eragile guztiak elkartu daitezkeela eta egoera hori ez dela arazo bat bilakatzen frogatzea. 

 Kide guztien aldetik eguneko egoerara egokitzeko eta hobetzeko borondate argia dagoela frogatzea. 

 Denboran zehar luzatutako eta konpondu gabeko egoerak arazo larriak bilakatu direla eta erantzun 

baten beharrean daudela. 

 Hausnarketa lan bateri hasiera eman daitekeela, formakuntzako eta txirrindularitza afizionatuaren 

barruan puntako egoera egoki batean kokatu gaitzakeen proiektu eta arautegiak martxan jarriz. 

 

 

 

Gure eskerrik onena jaso dezazuen, adeitasunez. 

 

 

 

 

 

 


