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Lehiaketaren helburua I mailako uretako ibilbide bat zeharkatzea da: erraza, nabigatzeko inolako 

zailtasunik gabe eta II mailakoa, zailtasun txikiak, ateek zehaztutako korronte, presa eta 

lasterrekin, ahalik eta denbora laburrenean hutsegiterik egin gabe. 

 

1. KATEGORIAK ETA MODALITATEAK 

- Hauek dira eskola-kiroleko lehiaketetan parte hartzen duten kategoriak eta modalitateak: 

 A eta B alebinak: K1 eta C1 (M/N); C2 (M/N/X) 

 A eta B infantilak: K1 eta C1 (M/N); C2 (M/N/X) 

- Bi modalitatetan parte hartu ahal izango dute, gehi C2 mistoa. 

- Palistek beren adinari dagokion kategorian bakarrik parte hartuko dute. Ezin da kategoria aldatu.  

 
2. IBILBIDEA 

- Lehiaketaren helburua I mailako uretako ibilbide bat zeharkatzea da: erraza, nabigatzeko 

inolako zailtasunik gabe eta II mailakoa, zailtasun txikiak, ateek zehaztutako korronte, presa eta 

lasterrekin, ahalik eta denbora laburrenean hutsegiterik egin gabe. 

- Ikasleentzako estropada-eremuak gutxienez 10 eta gehienez 15 ate izango ditu, eta horietatik 

gutxienez 3 erremontekoak izango dira. 

- Irteerak korrontearen aldekoak edo korrontearen kontrakoak izan daitezke. Itsasontziarekin 

posizio estatikoan irtetea bakarrik baimentzen da. 

- Helmuga-lerroak argi eta garbi seinaleztatuta egon behar du bi aldeetan. 

 

3. ONTZIAK 

- Erabiltzen diren ontziak K-1 (banakako kayak), C-1 (banakako kanoa) eta C-2 (kanoa bikoitza) 

motakoak dira. Mini-kayakak, mini-kanoak eta hastapeneko piraguak erabiltzea onartzen da. 

- Taldeek izango dute beren materialaren ardura. 

- Ontziek barruan flotagarritasun-bitartekoak eraman beharko dituzte. 

 

4. PARTAIDEEK BETEBEHARREKO IRIZPIDE OROKORRAK 

- Eskola-jokoetan parte hartzen duen piraguista orok dagokion eskola-lizentzia izapidetuta izan 

beharko du. 

- Erabat debekatuta dago piraguismoa egitea igeriketako teknikak menderatzen ez dituzten 

palistei, eta palista inskribatuta dagoen kluba izango da xedapen hori eta haren ondorioak ez 

betetzearen erantzulea. Piraguista orok egiaztatu behar du ingurune urtarra menderatzen duela 

eskola-lizentzia lehen aldiz ematerakoan eta istripuak prebenitzeko segurtasun-neurriak 

hartzerakoan, bai eta ontziak izendatutako helburuetarako erabiltzean ere. 

- Derrigorrezkoa da flotatzen laguntzeko txalekoa eta kaskoa erabiltzea. 

- Piraguista guztiek dortsalarekin lehiatu beharko dute, ondo lotuta eta uneoro epaileek eta 

erakundeko kideek ikusteko moduan. 

 

5. EPAILEAK 

- Lehiaketak honako hauek gainbegiratuko dituzte: epaileak, epaile laguntzailea eta lehiaketaren 

antolatzailea den klubak. 

- Epailea eta epaile laguntzaileak parte hartu beharko dute indarrean dagoen lehiaketan 

gertatutako gai guztietan, erregelamendu honetan aurreikusita ez badaude. Eginkizun hauek 
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izango ditu:  

 Inskripzioak eguneratzea. 

 Lerrokatu eta irteerak eman. 

 Probak behar bezala egiten direla zaintzea. 

 Izan daitezkeen deskalifikazioei buruz erabakitzea. 

 Kronometratzea eta iritsiera-ordena zehaztea eta emaitzak erregistratzea. 

 Antolakundearekin lankidetzan aritzea emaitzak prestatzeko eta onartzeko. 

 Emaitzen akta GPFra bidaltzea. 

 Itsasontzietan flotatzen laguntzeko txalekoaren eta flotagarritasun-bitartekoen erabilera 

kontrolatzea. 

 Erreklamazio posibleak erregistratzea 

 

- Lehiaketa antolatzen duen klubak probak gainbegiratuko ditu, eta programa behar bezala 

garatzeko ardura izango du. Eginkizun hauek izango ditu:  

 Segurtasuna zaintzea lehiaketa barruan eta kanpoan. 

 Epaileei irteera-orduaren berri ematea. 

 Beharrezkoa bada, taldeburuak biltzea, programan aldaketaren bat egiteko.Ibilbidea 

trazatzea. 

 Lehiaketak irauten duen bitartean ibilbideko ateak epaitzea. 

 Lehiaketaren emaitzak prestatzea. 

 Lokuzio eta megafoniarako baliabideak izatea. 

 Bulego, lokal edo antzeko bat epaileen esku jartzea. 

 

6. LEHIAKETAREN PROZEDURA ETA ARAUAK 

- Taldeko buru bakoitzak lehenengo irteera baino ordubete lehenago egon beharko du bertan, eta 

ibilbideari eta seinaleei buruzko informazio zehatza jasoko du antolatzailearengandik. Era berean, 

antolatzaileen esku lehiakideen dortsalak jasoko dituzte. 

- Lehiatzaileak irteera-lerroan jarri beharko dira epaileak hala eskatzen duenean, irteera-

ordenaren arabera.  

- Irteerako epailea kalifikatuta dago irteera nulua gertatu dela zehazteko eta lehiakideari seinale 

egoki batekin deitzeko. Era berean, kalifikatuta dago bigarren irteera bat ematen den zehazteko, 

eta epaile nagusiari jakinaraziko zaio. 

- Ontzia iraulitzat joko da lehiakidearen burua erabat ur azpian dagoenean. Ontzia iraulita 

dagoenean eta lehiakidea (edo C-2ko lehiakideetako bat) ontzitik erabat kanpo dagoenean 

abandono (AB) dela jotzen da. Eskimotajea ez da (AB) bezala hartzen. 

 

7. ATEEN SEINALIZAZIOA 

- Ateak, zintzilik dauden bi makilez osatuta daude, eraztun berde eta zuriz margotuak 

korrontearen aldeko ateetarako, eta eraztun gorri eta zuri erremonteko ateetarako, eta, beti, 

behealdean eraztun zuri batekin. Eraztunak 20cm neurtu behar ditu. 

- Makila bakoitzak banda beltz bat izan behar du behealdean, gutxienez 2cm-ko 

zabalerakoa eta gehienez 2,5cm-koa. 

- Bi makilako ate baten zabalera, gutxienez 1,2 m eta gehienez 4 m artekoa izan behar da, makilen 

artean neurtuta. Makilek biribilak izan behar dute, 1,6 eta 2 metro bitarteko luzerarekin eta 3,5 

eta 5cm arteko diametroarekin, eta haizeak mugitzea saiesteko adinako pisuarekin. 

- Makilek uraren gainean duten altuerak negoziazio-baldintza egokiak ahalbidetu behar ditu, 

trazatzaileen helburua betetzearekin batera. Makilaren beheko aldea gutxi gorabehera 20 cm-ra 
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geratu behar da uraren gainetik, eta makila ezin du urak mugitu. 

- Ateak, zeharkatu behar diren ordenan zenbakitu behar dira. 

- Ate zenbakietako panelek 30 cm x 30 cm neurtu behar dituzte. Zenbakiek panelen bi aldeetan 

idatzita egon behar dute, kolore hori edo zuri baten gainean pintura beltza erabiliz. Zenbakiak 20 

cm-ko altuera eta 2 cm-ko lodiera izan behar du. 

- Norabide zuzenaren kontrako aldean, lerro diagonal bat margotzen da gorriz, beheko ezkerreko 

angelutik goiko eskuinekora. 

 

8. ATEAK IGAROTZEA  

- Ate guztiak, zenbakien hurrenkeraz igaro behar dira. 

- Ate guztiak, paneletako zenbakiek ezarririko norabide egokian zeharkatu behar dira. 

- Egoera guztietan, atearen planoa makila baten beheko aldearen kanpoko ertzetik beste 

makilarenera doan lerrotik definitzen da. Atea mugitzen ari bada, atearen planoa bi makilen 

behealdeko kanpoko ertzen arteko lerrotik definitzen da, eta horiek bertikalki proiektatzen dira 

uraren gainazalean. 

- Ate bat igarotzen hasten da: ontziak, gorputzak edo palak, atearen makila bat ikutzen duenean 

edo lehiakidearen buruaren zati batek (C-2an, bi lehiakideetako batek), ate planoa mozten 

duenean. 

- Ate bat igarotzen amaitzen da hurrengo atea zeharkatzen hasitakoan edo helmugako lerroa 

gurutzatzen duenean. 

- Honako baldintza hauek bete behar dira ate bat behar bezala zeharkatu dela jotzeko: 

 Lehiakidearen edo lehiakideen buru osoak atearen planoa gurutzatu behar du, atearen eta 

ibilbidearen planoaren zentzu egokian. 

 Ontziaren zati batek atearen planoa zeharkatu behar du, lehiakidearen buru guztiarekin 

batera. 

 

9. PENALIZAZIOAK 

- 0 puntuko penalizazioa: akatsik gabe igaroz gero. Gorputzak, ontziak edo palak ez du makilik 

ikutzen. 

- 2 puntuko penalizazioa: atearen pasabide zuzena, baina makila bat edo biak ukituz. 

Errepikatutako ukituak makil bat ala bietan behin penalizatzen da. 

- 50 puntuko penalizazioa: 

 Atea jo (makila bat edo biak) behar bezala igaro gabe 

 Ate bat nahita ukitzea, igarotzen ahalbidetzeko. Intentzionalitatea epaitzeko irizpideak bi 

dira: Atea zeharkatzeko posizioan ez egotea eta/edo lehiakidearen ustekabeko ekintza 

batek (atez ateko planoa nahita irekitzen saiatzea) atea zeharkatzeko 

aukera ematea. 

 Lehiakide baten buruak (C-2an lehiakide bat edo biak) atearen planoa iraulirik 

zeharkatzen badu (lehiakidearen burua erabat ur azpian dagoenean), salbu eta 

lehiakideak (C-2) atea behar bezala igarotzen badute, hurrengora igaro aurretik. 

 Lehiakidearen buruaren edozein aldek (C-2 kasuan, lehiakide batek edo biek) atearen 

planoa kontrako norabidean mozten badu, salbu eta lehiakideak edo lehiakideek (C-2) atea 

behar bezala igarotzen badute, hurrengora igaro aurretik. 

 Ate bat ez egitea: ate utzitzat jotzen da, bertatik igaro gabe, hurrengo atearen igarotzea 

hasten denean edo helmugako lerroa zeharkatzen denean. 

 Helmugako lerroa 15 segundotan zeharkatzea lortzen ez duen taldea. 

 Buruaren zati batek atearen planoa mozten du (C-2 an palista bat edo biak) norabide 
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egokian, itsasontziaren zatiarekin edo gabe, salbu eta lehiakideak (C-2) atea behar bezala 

igaroitzen badute, hurrengora igaro aurretik. 

 Ez da zigortuko, ontzi bate do gorputzaren zati bat (buruaren edozein zati izan ezik) 

atearen planoaren azpitik pasatzen bada makilak ukitu gabe. 

 Ate bat makilak ukitu gabe igarotzeko saiakera errepikatuak ez daude zigortuta, betiere 

lehiakidearen buruaren zati batek ez badu atearen planoa kontrako norabidean moztu. 

 Ate baten gehieneko penalizazioa 50 puntukoa da. 

 Kasu guztietan, zalantzaren onura beti ematen zaio lehiakideari 

 

10. EMAITZAK KALKULATZEKO FORMULA 

- Emaitzak kalkulatzeko formula hau erabiltzen da: 

 Bi txanda egingo dira, eta segundoko txanda onenaren denbora + penalizazioak azken 

emaitza izango da. 

 Bi lehiakidek edo gehiagok txanda onenean emaitza berberak lortuz gero, beste txandako 

emaitzak berdinketarena ebatzi behar du. Alderik ez badago, lehiakideek postu bera 

lortuko dute. 

 Lehiakide bat AB gisa hartzen da emaitzetan, ontzia erabat uzten duenean edo iraulitako 

helmuga-lerroa zeharkatzen duenean. 

 

 

11. PUNTUAZIOA  

- K1, C1 eta C2 modalitateetako puntuazioa honako hau izango da: 9 puntu lehen sailkatuarentzat, 8 

puntu bigarren sailkatuarentzat, 7 puntu hirugarren sailkatuarentzat eta horrela hurrenez hurren 

bederatzigarren sailkatuarentzat (puntu 1 lortuko du). 

- Gipuzkoako Txapelketako lehiakideek, denboraldiko ohiko lehiaketetan baino puntu bikoitza 

lortuko dute . Lehen sailkatuak 18 puntu lortuko ditu, bigarrenak 16, eta horrela hurrenez hurren 

bederatzigarren sailkatuarentzat (2 puntu lortuko ditu). 

- Ontzi guztiek puntuatuko dute, kategoria osatzen duten ala ez kontuan hartu gabe. 


