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Ur lasaietako lehiaketak I. zailtasun-mailako trazatuetan egiten dira, erraz, nabigatzeko inolako 

zailtasunik 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) 

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

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

 
2. IBILBIDEA 

- Ur lasaietako lehiaketak I. zailtasun-mailako trazatuetan egiten dira, erraz, nabigatzeko inolako 

zailtasunik gabe. 

- Ontziak lerroan eta beti ur lasaien gainean dauden lehiaketak dira, eta ahalik eta lasterren egin 

behar dute oztoporik gabeko distantzia. Distantziak 1.500 metrokoak izaten dira alebinentzat eta 

3.000 metrokoak infantilentzat. 

- Irteerako eta iristeko lerroa puntu berean egongo da, eta gutxienez bi buiarekin seinaleztatuta. 

- Ziabogek gutxienez hiru buia izan behar dituzte seinaleztatuta, eta ababorrarekin egin behar 

dira (hau da, erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan). 

 

3. ONTZIAK 

- Ontziak K-1 (banakako kayak), C-1 (banakako kanoa) motakoak izango dira. Mini-kayakak, mini-

kanoak eta hastapeneko edo sustapeneko K-1 erabiltzea onartzen da. 

- Taldeek izango dute beren materialaren ardura. 

- Ontziek barruan flotagarritasun-bitartekoak eraman beharko dituzte. 

- Ontziek oholak eraman beharko dituzte nahitaez. 

 

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. 

- Eskola-jokoen lehiaketa guztietan (eta, oro har, ikasleekin egiten diren jarduera guztietan), 

flotatzen laguntzeko txalekoa erabili beharko da nahitaez. 

- Lehiatzaileak identifikatzeko, dortsala jarriko da palistaren bularrean eta/edo oholtxoetan, eta 

atzealdean jarriko dira, kayaken kasuan, eta aurrealdean edo atzealdean, kanoen kasuan 

 

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:  

 Epailei irteera-orduaren berri ematea. 

 Beharrezkoa bada, taldeburuak biltzea, programan aldaketaren bat egiteko. 

 Erregateatze-eremua seinaleztatzea. 

 Ibilbideko ziabogak 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 eskutik lehiakideen dortsalak jasoko dituzte. 

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

arabera. Absentziak kontuan hartu gabe egin ahal izango da irteera. 

- Lerrokatze-prozesuan, irteera-epailearen bigarren abisua jaso ondoren, posizio egokian jartzen 

ez den eta beste lehiakideak baino aurrerago kokatuta dagoen lehiakide oro proba horretatik 

kanpo utziko da. 

- Ontziek irteeran izan behar duten posizioak ontzi bakoitzaren branka irteera-lerroaren gainean 

lerrokatuta egon behar du. Ontziek geldirik egon beharko dute.  

- Irauliz gero, partaideak lehiatzen jarraitu ahal izango du, baita kanpoko laguntza jaso badu ere. 

- Lehiaketan ez dauden palista guztiek paleatzeari utzi behar diote, proba batean parte hartzen 

dutenak parean daudenean. 

- Debekatuta dago lehiaketaz kanpoko ontziek beren ibilbidean osorik edo zati batean lehian 

dauden beste ontzi batzuei jarraitzea, baita estropada-eremutik kanpo ere. 

 

7. PUNTUAZIOA  

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

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

bederatzigarren sailkatuarentzat (horrek puntu 1 lortuko du). 

- Gipuzkoako Txapelketan denboraldiko ohiko lehiaketetan baino bi puntu gehiago emango dira. 

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

bederatzigarren sailkatuak 2 puntu lortuko ditu.  

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


