


40. EGUBERRI NAZIOARTEKO TXAPELKETA  
FORU ALDUNDIA ETA EUSKO JAURLARITZAREN SARI NAGUSIA

Aurten, Gabonetako Nazioarteko 40. Txapelketa, Diputazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren 
Sari Nagusia, jokatuko da. Txapelketa LEN ligan dago (Ligue Européenne de Natation). 

Aurtengo txapelketa hau Donostian izango da, 2022ko abenduaren 29an. Txapelketa Paco 
Yoldi igerilekuetan egitekoa da, 50 metro eta 8 kale baititu. Kirol guneak, gainera, 25 metroko 
igerileku bat ere badu, berotze ariketetarako. 

Antolatzaileek nazioarteko kirolari onenentzako dirulaguntzak emango dituzte, eta ostatua eta 
janaria kudeatzen lagundu dezakete, bai eta aireportu nagusietatik eta aireportu nagusietarako 
garraioa antolatzen ere. 
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2. LEHIAKETA 
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40. EGUBERRI NAZIOARTEKO TXAPELKETA  
FORU ALDUNDIA ETA EUSKO JAURLARITZAREN SARI NAGUSIA

1.  ERREFERENTZIA DENBORAK ETA PROBAK 
Proba bakoitzean, emakumeen serieak hasiko dira,  eta, gero, gizonenak. 10:00etan hasiko dira 
kanporaketak. Eta finalak 18:30ean. EiTBk eskainiko ditu arratsaldeko saioak. Egun bakoitzekoa 
hasi baino 1 ordu eta 30 minutu lehenago, berotze aldiak izango dira. 
 

Proba Emakumezkoa Gizonezkoa 
	 	 	 	 	 	  

1. 50m tximeleta 

2. 50m bizarra 

3. 50m bularra 

4. 50m libre  

5. 50m libre IPC 

6. 100m tximeleta 

7. 100m bizkarra 

7. 100m bularra 

8. 100m libre 

9. 200m estilo 

0:31,10 

0:33,30 

0:36,50 

0:28,80 

— 

1:08,40 

1:10,90 

1:19,40 

1:02,10 

2:32,80 

0:27,40 

0:29,50 

0:31,90 

0:25,50 

—- 

1:00,50 

1:03,30 

1:10,30 

0:55,70 

2:17,00 

2.1 KUALIFIKAZIOA 
Inskripzio markek ofizialak eta 2021ko urriaren 1etik 2022ko abenduaren 14era bitartekoak izan 
behar dute. 
 
Igerilari nahi adina frogatan har dezake parte.  

Proba bakoitzeko serie kopuru hau egingo da:  
50 metroko probak - 5 serie  /  100 metro - 4 serie  /  200 metro - 3 serie 

Easwim Artistica Anoetak izen emateak aztertuko eta serieak prestatuko ditu, ezarritako 
baldintzak betetzeko. 
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Abenduaren 19an argitaratuko ditu Gipuzkoako Igeriketa Federazioak lehiaketan parte hartuko 
duten kirolarien zerrendak 24 orduko epea zabalduko da akatsen zuzenketa eskatzeko. 
Horretarako, hurrengo emailera idatzi behar dezute easwim@easwim.com 

2. LEHIAKETA 

2.1 Serieak 
• Proba guztiak kategoria absolutuan egingo dituzte, emakumeek eta gizonek. 
• 8 kaleetan egingo dute igeri 

2.2 Finalak eta erreserbak 
• Proba guztiek A amaiera bat izango dute arratsaldean. 
• Proba bakoitzeko lehen 8 denborak A finalerako sailkatuko dira. 
• Amaiera bakoitzerako, 2 erreserba izango dira. 
• Erreserba postuetako bajen berri emango dute arduradunek. 
• Probaren emaitzak jakinarazi eta 30 minutuko muga izango da final batean baja emateko. 

2.3 Irteera ganbera eta dopina 
Irteera ganbera 
Parte hartzaile bakoitzak irteera ganberan egon beharko du proba hasi baino 10 minutu 
lehenago, gutxienez. Une bakoitzeko probetan parte hartuko dutenak baizik ezingo dira sartu. 
 
Dopina 
FINA federazioaren dopatze arauak aplikatuko dira. Dopin azterketa egiteko eskaera baten 
aurrean, dopin arloko agintariekin elkarlanean aritu behar dute azterketa egitea eskatzen 
dieten pertsonek. 

3.  IZEN EMATEAK ETA BAJAK 

3.1 Izen emateak 
• Izena emateko azken eguna 2022ko abenduaren 19a da, asteazkena, 12:00etan (CET) 

• Izena emateko, LEVERADE aplikazioa erabili behar dute, eta parte hartzaileen zerrenda 
info@gif.eus helbidera bidali beharra dago. 
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3.2. Serieak 
• Serieak Abenduaren 19an argitaratuko diraa eta ondoren, 24 orduko epe bat egongo da 
atzemandako akatsak zuzentzeko eta bajak. 
Antolakuntzak bere igerilarientzako, froga bakoitzeko leku bat erreserbatu ahal izango du. 

3.3. Izena emateko prezioak 
3€ da izena emateko prezioa, proba bakoitzeko. Inskripzio prezioa ez da itzuliko baja justifikatu 
gabe egonez gero. Parte hartzen duten talde guztiek izena eman izanaren agiria jasoko dute. 
Ordainketa Easwim Igeriketa Klubeko ES05 2100 3474 5622 0004 9047 kontuan egin behar 
dute, NET + Klubaren izena kontzeptu gisa adieraziz eta justifikantea bidali egina behar da 
easwim@easwim.com Abenduaren 21 baino lehen. 

3.4. Bajak 
•    Ekitaldia egin baino 48 ordu lehenago onartu daitezke bajak, eta info@gif.eus helbidean 
adierazi behar dituzte. 

•    Izena emateko tarifak ez dira itzuliko, bidezko arrazoirik ez bada. 

5.  AZKEN OHARRA 
• Antolatzaileek erabateko eskumena dute lehiaketa bertan behera uzteko edo atzeratzeko eta 
araudia aldatzeko, COVID-19tik eratorritako erregulazioak eta murrizketak aplikatzearen 
ondorioz; izan ere, halakoak antolatzaileen kontroletik kanpo geratzen dira eta. 

• COVID-19ari buruzko neurri gehigarriak argitaratuko dira, lehiaketaren data hurbildu ahala. 

6. INSTALAZIOAK 
Paco Yoldi igerilekua Donostian dago, Euskal Herriaren bihotzean. Igerilekua 50 m-koa da, 8 
kale eta kronometraje elektronikoa ditu. Instalazioak 25 m-ko igerileku bat ere badu, berotze 
ariketetarako. 

Helbidea: Anoeta pasealekua, 16, behea. 20014 Donostia 
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7.  Sariak 
Banakako bi sailkapen egongo dira, arratsaldeko lehiaketako A finalean lortutako FINA taulako 
puntuazioaren arabera. 

Emakumezkoen eta gizonezkoen kategoriako 1. postua: 1.500 € 
Emakumezkoen eta gizonezkoen kategoriako 2. postua: 1000 € 
Emakumezkoen eta gizonezkoen kategoriako 3. postua: 500 € 

2022-ko sari berezia. 
Final bakoitzeko garaileak ehun eurotako saria jasko du. 
Sari hau froga bakoitzeko amaieran emango da 

Donostia Hiria saria jasoko du kategoria bakoitzeko irabazleak. Ekitaldi batean banatuko dira 
sariak, arratsaldeko probak amaitu ondoren. 

ESKERRIK ASKO! 
Easwim Artistica Anoeta 
easwim@easwim.com 
+34 630 984 300
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