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Herritarren
beharretara
egokitutako
hondakin bilketa
aldarrikatu dute 
Gipuzkoa Zero Zabor
mugimenduko kideek
Amasa-Villabonan egin
dute agerraldia  q2

Caliko torneoa
irabazi du Lara
Arruabarrena
tenistakq6

Osasun
zerbitzuen
publikotasuna
eskatzeko,
Marea Zuria
Elkarretaratzea eta osasun
zentrora martxa egin ditu
TOPAk, Tolosan q4

Nesken Ibarrako
taldeak 540 kiloko
txapela jantzi du
Goma gaineko Euskal Herriko Sokatira
Txapelketa eskuratu du Ibarrak, azken
jardunaldian tiraldi guztiak irabazita q6 Ibarrako nesken sokatira taldeko kideak txapela jantzita . HITZA

Jende asko elkartu zen Zizurkilgo Joxe Arregi plazan egin zen Egia bide, askatasuna amets ekitaldian. JONE AMONARRIZ

Torturak etenik ez duela 
izan salatu dute Zizurkilen
Zizurkilgo Udalak eta Egiari Zor fundazioak
antolatu dute torturatuen omenezko ekitaldia  

Hogeita hamabi urte bete dira Joxe Arregi
zizurkildarra torturatuta hil zutela q5

Espainiako
banderaren
aurka egiteko
manifestazioa
deitu dute
Bai Euskal Herriari herri
ekimenak sustatuta, hogei
eragilek bat egin dute;
martxoaren 9an Tolosan
izango da mobilizazioa q3
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LAN ESKARIAK

Etxeko lanetarako.Etxeko la-
nak egin edota haurrak zaintze-
ko, emakume euskaldunak bere
burua eskaintzen du. Autoa ba-
dauka. 943 696882 / 606
521992
Garbitzaileak.Bi garbitzailek,
orduka lan egiteko beren burua

eskaintzen dute, eta esperien-
tzia handia dute jardun hone-
tan. Besteak beste, etxeko gar-
biketan, plantxan, sukaldean
eta abarretan lan egiteko prest
daude. Bestalde, komunitateak,
elkarteak, tabernak eta antze-
koak garbitzeko eskaintza egi-
ten dute. Autoa badute. Intere-
satuek, deitu 699 589129 edo

653 729247 telefono zenbakie-
tara.

ESKUALDATZEAK

Taxi zerbitzua Zizurkilen.Zi-
zurkilen, taxi lizentzia eta autoa
eskualdatu nahi ditut. Interesa
duen edonork, dei dezala 608
57 59 00 telefono zenbakira.

G Iragarki laburrak

Itzea Urkizu Villabona

Hondakin birziklagarri guztiak
gaika biltzea posible dela azaldu
du Gipuzkoa Zero Zabor (GZZ)
mugimenduak, «herritar guztien
artean moldatutako atez atekoa»
martxan jarriz gero. Villabonan
egindako agerraldian, munduan,
Europan nahiz Gipuzkoan atez
ateko bilketa sistema gisa ezagu-
tzen diren esperientziak gogora
ekarriz, hauexek oinarri hartu
behar direla aldarrikatu zuen,
pasa den larunbatean, mugimen-
duak: «Gure herrirako eredu pro-
pioa, herritar guztien artean, he-
rriaren eta herritarren beharreta-
ra eta nahietara moldatutako
atez atekoa nahi dugu». 

Bide honetan, gaur egun, gero
eta produktu gehiago hondakin

bilakatzen direla dio Gipuzkoa
Zero Zaborrek, «gehienak nahas-
tu eta alferrik galtzen baitira», eu-
ren ustez. Horrela, Gipuzkoan
urte osoan zehar ehunka milaka
tona zabor sortzen direla azpima-
rratu nahi izan zuten, hau arazo-
tzat hartuz. «Arazoa hamarkade-
tan hor egon da, baina edukion-
tzietan ezkutatu izan dugu,
edukiontziak lur azpian sartuz». 

Mugimenduko kideek, gaine-
ra, herritarrak ere arazo honen
zati direla nabarmendu zuten Vi-

llabonan: «Jakitun gara, gu ara-
zoaren parte garela, eta zaborre-
tara botatzen ditugun janari hon-
darrak beste batzuen etxe
ondora, usteltzera bidaltzen ditu-
gula». 

Honen harira, beraz, herritar
guztiek zor bat dutela uste dute
Gipuzkoa Zero Zabor mugimen-

duko kideek: «Gure zaborrak ja-
sotzen dituzten herrietako biz-
tanleekin zor bat dugu, eta haien
sakrifizioak gure ahalegina eska-
tzen du», azpimarratu zuten.

«Material ustelgarririk ez»
«Zaborretan, zaborra ez den ezer
ez joatea» bermatzeari berebiziko
garrantzia eman zioten Gipuzkoa
Zero Zaborreko kideek, aipaturi-
ko zorra kitatze aldera: «Material
ustelgarririk bidaliko ez diegula
ziurtatu behar dugu». 

Helburu honi begira, eta beren
aldarri nagusia errepikatuz,
«gure herrirako atez ateko bilketa
sistemaren eredu propioa nahi
eta behar» dela nabarmendu zu-
ten. 

Arazoari konponbidea jartzeko
modurik eraginkorrena dela uste
dute, eta horrela, «Gipuzkoan bil-
keta eraginkorrean Usurbil, Her-
nani, Oiartzun, Antzuola eta
Orendainen hasitako bideari» ja-
rraitu nahi diotela azaldu zuten. 

Gainerako herriei ere, bide
bera hartzeko deia egin zieten
mugimenduko kideek, «arduraz,
elkartasunez eta konpromisoz,
arazoa guztiona delako». 

«Herritar guztien artean
moldatutako atez atekoa»
aldarrikatu dute Villabonan
Zaborrak jasotzen
dituzten herrietako
biztanleekin «zor bat»
badagoela uste dute
mugimenduko kideek

Amasa-Villabonako merkatu plazan egin zuten agerraldia, Gipuzkoa Zero Zaborrek. I. TERRADILLOS

Gaur egun, gero eta
produktu gehiago
hondakin bilakatzen
direla dio GZZk

I. Garcia Landa Tolosa

Frantziako Justiziak hamar per-
tsonen aurkako epaiketa hasi du,
Parisen, tartean Luis Ignacio Iru-
retagoiena tolosarra dela. 

Beste epaituak Garikoitz As-
piazu, Aitzol Iriondo, Jurdan Mar-
titegi, Mikel Carrera, Oihan Ba-
randalla, Alaitz Aramendi, An-
der Mujika, Aitzol Etxaburu eta
Itziar Plaza dira, eta  2007an Lan-
detan familia bat bahitu eta
hauen autoa Castellon-en (He-
rrialde Katalanak) atentatu bat
egiteko erabiltzea leporatzen die-

te. Autoa Oropesa herritik kilo-
metro batzura lehertu zen. Aten-
tatu horregatik Mattin Sarasola
eta Igor Portu zortzi urteko espe-
txe zigorra betetzen ari dira Es-
painian.

Atzo hasi zen epaiketak lau
aste inguru iraun ditzake. Xabi
Larralde, Maribi Ugarteburu eta
Txelui Moreno ezker abertzaleko
kideak izan ziren, atzo, Parisen;
epaiketak, Frantziak Euskal He-
rriko gatazkan duen parte-hartze
zuzena erakusten duela dio ezker
abertzaleak, eta gogora ekarri
dute, Aieteko adierazpenak zuze-
nean eskatu ziola Frantziari, kon-
ponbidean dagokion ardura har-
tzea. «Estatu frantsesak bere bu-
rua Euskal Herriko gatazkaren
konponketaren aldeko prozesuan
inplikatu behar du», esan zuen
joan aurretik ezker abertzaleak.
1tolosa@hitza.info

Iruretagoienaren
aurkako epaiketa
hasi da Parisen
Frantziako Justizia Luis
Ignacio Iruretagoiena
tolosarrarekin batera
beste bederatzi
pertsona ari da epaitzen   

I. Urkizu Leitza

Erabakita geratu dira, pasa den
asteburuan, Nafarroako Bertso-
lari Txapelketako finalaurreko
saioak. Horrela, beraz, Migel Mari
Elosegi Luze leitzarrak, Elizondo-
ko saioan, taulagainean, ondoan
izango dituen bertsolarien izenak
ezagutu ditu.

Datorren martxoaren 9an abes-
tuko du Luzek, Elizondoko Lur
aretoan, eta Julen Zelaieta, Ai-
mar Karrika, Oier Lakuntza,
Xabi Maia eta Saioa Alkaiza ariko
dira kantuan, berarekin batera. 

Saio honetarako, nahiz beste
guztietarako sarrerak eskuraga-
rri dira jada, www.bertsosarre-
rak.eu web atarian. 

Nafarroako
Bertsolari
Txapelketako
finalaurrekoak
erabaki dira jada

Eski ikastaroa antolatu du
Mendibilek astebururako

LEITZA ›Mendibil mendi talde-
ak ipar eski ikastaroa antolatu
du astebururako, eta gaur da
izena emateko azken eguna,
Maimur edo Astiz liburudende-
tan. Igandean 07:00etan abia-
tuko dira Somportera. Bazkide-
ek 35 euro ordainduko dute, eta
gainerako helduek 50. 6 urtetik
15era bitartekoek, berriz, 30
euro ordainduko dute irteera.

Mahai ingurua adinekoen
zaintzaileen hizkuntzaz

TOLOSA ›Banaiz Bagara elkar-
teak antolatuta, eta Tolosako
Udalaren nahiz Ikasmina: Herriz
herri egitasmoaren laguntzaz,
Hizkuntzaren garrantzia adine-
ko pertsonen zaintzan hitzaldia
izango da, gaur, 19:30ean, kul-
tur etxean.

DLaburrak
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Eneritz Maiz 

Tolosaldeko hogei eragilek bat
egin dute Espainiako bandera jar-
tzeko ia eskualdeko udal guztieta-
ra iritsi den aginduaren aurrean.
«Asmo txarreko inposizio hauen
aurrean, herri gisa erantzutea»
eskatu dute. 

Bai Euskal Herriarik sustatu-
ta, prentsaurrekoa eskaini zuten,
Amasa-Villabonako Gurea antzo-
kian. Aralar, Eusko Alkartasuna,
ezker abertzalea, EHNE, ELA,
LAB, AHT Gelditu! Elkarlana,
Autoeskola Antikapitalista, Bai
Euskal Herriari, Bilgune Femi-
nista, Esait, Etxerat, Euskal He-
rria Sozialista, Euskal Herrian
Euskaraz, ezker abertzaleko gaz-
teak, Galtzaundi, Gazte abertza-
leak, Herrira, Ikasle Abertzaleak,
eta Jatorkin dira bat egin duten
hogei eragileak. Egoerari aurre
egiteko, martxoaren 9an, larun-
batean, manifestazioa egingo
dute Tolosako Trianguloa plaza-
tik abiatuta. Mobilizazioa

12:00etan hasiko da, Inposaketa-
rik ez! Geurea ikurrina! lelopean.
Herritarrak parte hartzera deitu
dituzte. 

Euskal jendarte osoarengana
zuzendu dira: «Gure nortasuna
eta gure izatea ukatu nahi dute-
nen aurrean zutitzeko deia luza-
tzen dugu». Euskal Herria desa-
gerrarazi nahi dutela adierazi
dute, eta «euskal herritarroi da-
gokigu gureak diren nortasun
ikurren defentsa burutzea», gai-
neratu dute. «Ez gara espainia-

rrak ez eta frantsesak, euskal he-
rritarrak gara, eta gure herriaren
eta bere etorkizunaren jabe izan
nahi dugu. Ez dugu nahi gurea ez
denik»,  aldarrikatu dute. 

Euskal Herria, izena eta izana,
elkar uztartzea ezinbestekoa dela
uste dute, «gure herriaren etorki-
zunarentzat». Horregatik, «egu-
nez egun  gure izatearen isla diren
nortasun ikurrak agertzeak, al-
darrikatzeak eta erabiltzeak be-
rebiziko garrantzia du gure he-
rriarentzat», nabarmendu dute

bat egin duten Tolosaldeko hogei
eragileek. 

Aldi berean, pertsona bakoi-
tzak ere, bere esparrutik, euskal
herritarren eskubideen defen-
tsan aritzeko beharra dagoela
agertu dute.

Mozioa udaletxe guztietara
Ildo beretik jarraituz, Tolosalde-
ko udaletxe guztietan mozio bera
aurkeztuko dute. Besteak beste,
martxoaren 9an Tolosan egingo
den manifestazioan parte hartze-

ko deiarekin bat egiteko eskatuko
diete. Era berean, udalek, ikurri-
naren erabilera sustatzeko bitar-
tekoak jar ditzatela eskatzen
dute. Horrez gain, «nazio gisa
agertzen gaituzten ikurrak ba-
bestu eta zabaltzeko» adierazten
diete.

Alderdi politikoei nazio eskubi-
deen defentsan aritzeko eskatzen
diete. Gainera, inposizioak sala-
tzeko eta Euskal Herria ardatz eta
subjektu izango duen marko be-
rri baten eraikuntzan murgiltze-
ko adierazi diete. 

Hogei eragileek bateratu duten
mozioa datozen egunetan egingo
dituzten osoko bilkuretan aztertu
eta onartuko dituzte. 
1tolosaldean@hitza.info

Espainiako bandera jartzearen aurka
egiteko manifestazioa deitu dute 
Eskualdeko hogei
eragilek bat egin dute
«inposizioaren»
aurrean, eta martxoaren
9rako deia egin dute

Hogei eragileetako ordezkariek agerraldia egin zuten, Amasa-Villabonan. A. IMAZ

Saritu guztiak Tolosako udaletxeko pleno aretoan. HITZA

E. Maiz Tolosa

Tolosako inauteriak bukatu be-
zain azkar, inauterietako mozo-
rro lehiaketaren sariak banatu
ditu Tolosako Udalak. Ostiralean
egin zuten sari banaketa udale-
txeko pleno aretoan,  eta karrozen
atalean Eskola autobusa izan da
irabazlea. 

25 kide baino gehiagoko kon-
partsen artean, Tolosako I. Ar-
tzain Txakur Txapelketa izene-
koak jaso du saria. 13 eta 25 arteko
kideen konpartsetan, berriz, Ma-
rilyn haize fin izan da irabazlea.
Aldiz, 6 eta 12 kide artekoetan, Di-
nershowa izenekoak jaso du sa-
ria. Azkenik, 6 kide baino gutxia-
goko konpartsen artean Usteka-
beko kaxak izan da sariduna.

Epaimahaia hilaren 14an bildu
zen. Mikel Arreseigor jai batzor-

deko lehendakariarekin eta Jo-
kin Monfort koordinatzaileare-
kin batera, 2012ko irabazleak izan
ziren, hau da, Oskar Landa, Mari
Karmen Irazusta, Maite Hernan-
dez, Itziar Lizarribar eta Joseba
Usabiaga, aurtengo saridunak
aukeratzen.

Bestetik, Amarotz auzoko zor-
tzigarren Inauterietako Balkoien
Lehiaketa izan da aurtengoa, eta

hauek ere sariak banatu dituzte.
Irabazlea,  27. atariko  Kontxi Aiz-
pun izan da. Bigarren saria, 30.
atariko Puri Nuñezentzat izan da,
eta hirugarren saria 2. atariko
Gema Colomok eskuratu du.  

Bestalde, epaimahaiak aipa-
men berezia egin dio Erretirodu-
nen Beti Gazte elkarteko eraiki-
naren aurrealdeari. 
1tolosa@hitza.info

‘Eskola autobusak’ irabazi du karrozen lehiaketa
Tolosako Udalak
karroza eta konpartsen
sariak banatu ditu; lau
konpartsa eta karroza
bat izan dira irabazleak

Piñata igandean, Poca Tripa txaranga Iurreamendin izan zen. JONE AMONARRIZ

pAralar 
pEusko Alkartasuna 
pEzker abertzalea 
pEHNE 
pLAB
pELA
pAHT Gelditu! Elkarlana
pAutoeskola Antikapitalista
pBai Euskal Herriari
pBilgune Feminista
pEsait 
pEtxerat 
pEuskal Herria Sozialista
pEuskal Herrian Euskaraz
pEzker abertzaleko gazteak
pGaltzaundi
pGazte abertzaleak
pHerrira
pIkasle abertzaleak
pJatorkin

G20 eragileak
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Euskal preso eta iheslarien eskubideen aldeko
Herrira mugimenduak bertso jaialdia antolatu
zuen herenegun, Amasa-Villabonako Udalaren
laguntzarekin. Villabonako Olaederra kiroldegian

izan zen saioa Amets Arzallus, Maialen Lujanbio,
Andoni Egaña, Julio Soto, Amaia Agirre eta Alaia
Martin bertsolariekin. Jende ugari gerturatu zen
saioaz gozatzera.JONE AMONARRIZ

HERRIRA-REN BERTSO SAIO JENDETSUA

Villabona q

Ibarrako Alurr dantza taldeak antolatutako tailerra izan zuten la-
runbatean Zizurkilgo Atxulondo kultur etxean. Ileko mototsa nola
egin, zapia nola jarri edota oinetako egokiak nola aukeratu ikasi zu-
ten. 20 lagun inguruk hartu zuten parte tailerrean. I.TERRADILLOS

DANTZARAKO PRESTATZEN

Zizurkil q

@Egunkariko albiste
guztiak, azken orduko

albisteak, argazki galeriak,
bideoak, inkestak eta askoz
gehiago dituzu eskura
eskualdeko egunkariaren 
webgunean. Era berean,
TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO

HITZAren Facebook eta 
Twitter helbideetan ere 
azken ordukoen eta
elkarrizketa zein erreportaje
interesgarrien loturak 
izango dituzu eskura:

tolosaldea.hitza.info

I. Terradillos Tolosa

Tolosaldea Osasun Publikoaren
Alde (TOPA) koordinakundeak
deituta, Asuncion klinika publi-
ko egiteko eta Tolosako espeziali-
tateen anbulatorioa lehengo jar-

duerara itzultzeko aldarrikapena
egin zuten herenegun eguerdian.
Osasun publikoa ez da saltzen, de-
fendatu egiten da edota Osasun
publikoa hil zorian bezalako leloe-
kin elkarretaratzea egin zuten
Tolosako Trianguloa plazan, eta
ondoren, osasun zentroraino
martxa egin zuten, sinbolikoki
eraikina okupatuz. Hamaika
ekintza burutu ditu TOPAk osa-
sun zerbitzuaren publikotasuna
aldarrikatzeko, horien artean, si-
nadura bilketa. Hain zuzen ere,
Tolosaldeko 18.917 herritarrek si-

Marea Zuria zerbitzuen publikotasuna aldarrikatzeko
Elkarretaratzea eta
osasun zentrora martxa
egin dute, osasun
publikoaren alde,
TOPAk antolatuta  

Herritar ugari elkartu ziren Trianguloa plazan herenegun, protesta egitera. JONE AMONARRIZ

natu dute plataformaren eskarie-
kin bat eginez.

Herenegun buruturiko protes-
ta ekitaldiarekin, Euskal Herriko

beste hainbat herri eta hiritan,
Espainiakoetan nahiz Herrialde
Katalanetan osasun zerbitzuaren
publikotasuna aldarrikatuz Ma-

rea Zuria izenpean egin ziren
ekintzekin bat egin zuen Tolosal-
dea Osasun Publikoaren Alde ko-
ordinakundeak.

Erredakzioa Zizurkil

Zizurkilen, Joxe Arregiren izena
duen plazan omendu zuten Arre-
gi zena herenegun. 32 urte bete zi-
ren iragan asteazkenean hura
torturatuta hil zutela, eta tortura
behin betiko amaitzeko eskatu
zuten Zizurkilgo Udalak eta Egia-
ri Zor fundazioak antolaturiko
Egia bide, askatasuna amets eki-
taldian.

Tortura «sistematikoa» izan
dela eta denboran ez duela etenik
izan salatu zuen Egiari Zor funda-
zioko Nagore Mujikak. Oroitarazi
zuen 4.800 tortura kasu egiaztatu-
ta daudela eta, kalkuluen arabe-
ra, 10.000 euskal herritar inguru
torturatu dituztela 50 urtean. 11
hil dira horrela, Mercedes Antxe-
ta, Manuel Tomas, Antonio Goñi,
Juanjo Munduate, Alfredo Val-
carcel, Joxe Arregi, Esteban Mu-
ruetagiena, Mikel Zabalza, Juan
Calvo, Gurutze Iantzi eta Xabier
Kalparsoro, eta haien senideek

lore bana utzi zuten atzoko ekital-
dian. Halaber, guztien ohorez bio-
linez lagundutako aurreskua
dantzatu zuten.

«Oso latza izan da» esanez hasi
zuen hitzaldia Mujikak, Arregi
zenak 72 poliziak inkomunikatu-
ta egon zen bederatzi egunetan
eragindako zauriak azaltzeko
erabilitako hitzak gogora ekarriz.
Mujikak azaldu zuen Espainiako
gobernu guztiak izan direla sala-
tuak tortura kasuengatik: «Tor-
turak bere horretan iraun du».
Halaber, etorkizun baketsu bat
eraikitzeko ezinbestekotzat jo
zuen Espainiak praktika hori ai-
tortzea, errelato guztiei bide ema-
tea eta haien aurrean justiziarako
eta erreparaziorako politika era-
ginkorrak aktibatzea. «Benetako
erronka torturatu guztientzat
egia, justizia eta erreparazioa eta
errepikatuko ez den bermea es-
kuratzea da», gaineratu zuen.

Akordio politikoa eta demokra-
tikoa ahalbidetuko duen konpon-
bidearen alde lan egiteko beharra
nabarmendu zuen Mujikak.
«Gure ekarpenak etorkizun hobe
batean du zentzua, hau baita ber-
me bakarra gertatutako bidega-
bekeria eta minak errepika ez dai-
tezen».
1tolosaldean@hitza.info

Tortura amaitzeko
eskatu dute Joxe
Arregiren omenez
eginiko ekitaldian
11 euskal herritar hil
direla torturatuak eta
Espainiak praktika hori
aitortzea ezinbestekoa
dela esan dute Zizurkilen

Biolinaren doinuekin dantzatutako aurreskua eskaini zieten torturatuta hildakoen senideei. JONE AMONARRIZ

Jende ugari elkartu zen Zizurkilgo Joxe Arregi plazan. JONE AMONARRIZ



PILOTA
LEHEN MAILAKO 
BINAKAKO PILOTA
TXAPELKETA
Ligaxka, 9. jardunaldia
Arretxe II-Begino 17
Xala--Barriola 22
BengoetxeaVI.a-Beroiz 22
Berasaluze VIII-Albisu 17

Sailkapena J            I
1. Irujo-Zabaleta  9        8
2. Olaizola II-Zabala 9        6
3. Bengoetxea VI-Beroiz 9        6    
4. Xala-Barriola 9        4
5. Titin-Merino 9        4
6. Ezkurdia-Zubieta 9        3
7. Berasaluze-Albisu 9        3
8. Arretxe-Begino 9        2

Hurrengo jardunaldia
Martinez de Irujo-Zabaleta  
BengoetxeaVI.a-Beroiz

Xala-Barriola
Titin III - Merino II   

BIGARREN MAILAKO 
PILOTA TXAPELKETA
Ligaxka, 6. jardunaldia
Olazabal-Arruti 16
Lemuno-Mendizabal II 22

Sailkapena J            I
1. Gorka-Zezilio  6        6
2. Rico IV- Untoria 6        4
8. Olazabal -Arruti 6         1

Hurrengo jardunaldia
Rico IV- Untoria 
Olazabal-Arruti

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA 
20. jardunaldia
Ibarra-Laskorain 2-11
Santurtzi-Hirukide 8-33
Mallabia-Egintza 13-55

Sailkapena
1. Aurrera V. 49p
2. Ibarra 4477pp
3. Bilbo 42p
4. Santurtzi 37p
5. Hirukide 3377pp
6. Goierri 31p
88..  LLaasskkoorraaiinn 2288pp
1133..  EEggiinnttzzaa  1199pp

Hurrengo jardunaldia
Tolosala Hirukide-Ibarra
Laskorain-Mallabia 
Egintza-Soloarte

GKirol emaitzak

FUTBOLA
ERREGIONAL OHOREZKOA 
22. jardunaldia
Aurrera-TToolloossaa 2-2

Sailkapena
1. Hernani 48p
2. Oiartzun 47p
3. Real Union 47p
8. Tolosa 3300pp

Hurrengo jardunaldia
Tolosa-Aretxabaleta  

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA 
18. jardunaldia
Bide Bide 61
Artieda 53

Sailkapena
1. Asesoria SAF     14-4
2. Atletiko Sn Sn 13-5
3. Mikeldi 12-6
6. Bide Bide Donostia 1111--77

Hurrengo jardunaldia
Atletico Sn-Bide Bide Donosti

SOKATIRA
GOMA GAINEKO 8X8KO
EUSKAL HERRIKO SOKATIRA
TXAPELKETA, 540 KILOTAN
3. jardunaldia
1. Ibarra 66  ttaannttoo
2. Badaiotz 3 tanto
3. Bizindar 0 tanto

Azken sailkapena
1. Ibarra 88  ppuunnttuu
2. Badaiotz 7 puntu
3. Bizindar 3 puntu

GOMA GAINEKO 8X8KO
EUSKAL HERRIKO SOKATIRA
TXAPELKETA, 600 KILOTAN
Lehen jardunaldia
1. Ibarra 1155  ttaannttoo
2. Abadiño 13 tanto
3. Sokarri 9 tanto

Sailkapena
1. Ñapurrak 10 puntu
2. Ibarra 9 ppuunnttuu
3. Abadiño 8 puntu
4. Iparralde 7 puntu

TENISA
KOLONBIAKO CALI HIRIKO
BIONARE TXAPELKETA
Finala 
Lara Arruabarrena 66//66
Catalina Castaño 3/2
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I. Terradillos Leitza

Lara Arruabarrena tenista tolo-
sarrak Caliko (Kolonbia) Bionai-
re Torneoa irabazi du, finalean
Catalina Castaño kolonbiarrari 6-
3 eta 6-2 irabazi ostean. Txapelke-
tan zehar Arruabarrenak Ale-
xandra Dulgheru, Chiara Scoll,
Teliana Pereira eta Paula Ormae-
chea tenislariei irabazi die finale-
ra iritsi aurretik. 

Arruabarrenak azaldu duenez,
konfiantzarekin jokatu ditu bai fi-
nalerdia eta baita finala ere: «Ca-
talinak nik baino partida gehiago
jokatu ditu aste honetan, binaka-
koan ere oso ondo ibili baita; fina-
lean ni baino nekatuago zegoen,
freskoago iritsi naiz.  Banekien
partida zaila izango zela, eta ho-
rretarako prestatuta nengoen.
Nik uste dut finalean dena ondo
egin dudala».

Tolosarrak irabazten duen
WTA-ko bigarren txapelketa da,
iaz Bogotako (Kolonbia) torneoan
gailendu zen. Hain justu, aste ho-
netan ekingo dio Arruabarrenak
Bogotako torneoari, iaz irabazita-
ko txapela berriro janzteko as-
moz. 

Jelena Jankovic serbiarra,
munduko zerrendaburua izanda-
koa, eta Alize Cornet frantziarra
izango dira bere aurkari nagu-
siak.

Lara Arruabarrena tenista
tolosarrak Caliko torneoa irabazi du
WTA mailako bigarren
txapelketa irabazi du
Arruabarrenak; aste
honetan Bogotako
torneoa jokatuko du 

Lara Arruabarrena, Kolonbian. HITZA

A. Imaz Ibarra

Goma gaineko Euskal Herriko
Sokatira Txapelketaren jardu-
naldi erabakigarria jokatu zen
iragan larunbatean Ezpeletan,
8x8 540 kilotan. Tiraldi guztiak
irabazi ondoren, Ibarrak lortu
zuen sailkapen nagusiko lehen
postua, Badaiotz eta Bizindar tal-
de arabarren aurretik. Hiruga-
rren jardunaldi honetara Ibarra
eta Badaiotz berdindurik iritsi zi-
ren. Zozketa egin ondoren, lehia
zabaltzea bi talde hauei tokatu zi-
tzaien Ezpeletan. Bi tiraldiak gi-
puzkoarrek irabazi zituzten. Bi-
garren itzuli bat ere jokatu zuten,
eta hemen, berriro nagusitu ziren
ibartarrak. Erakustaldi hauei es-
ker, 540 kilotan Ibarrak jantzi
zuen txapela.  

Iaz, pisu berean, gipuzkoarrak
hirugarren postuan sailkatu zi-
ren, Badaiotz eta Sakanaren atze-
tik. Aurtengoan, ordea, goraka
doazela erakutsiz, lehia irabaztea
lortu zuten.  

600 kilotan, lehen jardunaldia 
Ezpeletan 600 kiloko txapelketa-
ren lehen jardunaldia jokatu zen
540koarekin batera. Hamaika tal-
de lehiatu ziren, ostiralean ohar-
tarazi baitzuen Abadiño B talde-
ak ez zuela jarduterik izango, biz-
pahiru tiralari min hartuta
zituelako. Ondorioz, hauek aritu
ziren lehian: Ibarra; Abadiño
(Abadiño, Bizkaia); Ñapurrak
(Ezpeleta, Lapurdi); Murueta
(Murueta, Bizkaia); Amaiur
(Amaiur, Nafarroa Garaia); Baio-
na (Baiona, Lapurdi); Basaburua-
Imotz (Basaburua eta Imotz baila-
ra, Nafarroa Garaia); Sokarri
(Arrigorriaga, Bizkaia); Txantrea
(Iruñea, Nafarroa Garaia); Ipa-
rralde (Urduliz, Bizkaia) eta 6
Conceyos (Asturias, Espainia).

Lehen multzoan, Ibarra, Abadi-
ño, Sokarri, Baiona, Basaburua-

Imotz eta 6 Conceyos aritu ziren,
eta Ibarrak mendean hartu zi-
tuen kontraio guztiak, multzoko
lehen postua eskuratuz. Bigarren
Abadiño taldea gelditu zen, Iba-
rragandik bi tantora. 

Bigarren multzoan Ñapurrak
talde lapurtarra izan zen jaun eta
jabe, txanda eta tiraldi guztiak
irabazita. Multzoko buru izateaz
gain, sailkapen nagusiko lehen
postua eskuratu zuten etxean jo-
katu zuten Ñapurrak taldekoek.
Sailkapen honetan bigarren Iba-
rra dago.  

Ibarrak Euskal Herriko sokatira
txapelketa irabazi du  540 kilotan
Nesken taldeko
tiralariek azken
jardunaldiko tiraldi
guztiak irabazi ostean
jantzi dute txapela

MARTXOAK 3, IGANDEA

pUrdulizen 500 kilokoan lehen
jardunaldia. 600 kilotan, aldiz,
bigarren jardunaldia.

MARTXOAK 9, LARUNBATA

pIbarrako kiroldegian 500 kilo-
koan bigarren jardunaldia, eta
600 kilotan finala.

GEgutegia
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Asier Imaz 

Pelotadenda txapelketa igandean
hasi zen Tolosako Beotibar pilota-
lekuan. Hasiera batean, eskual-
deko bi pilotarik parte hartu be-
har zuten, baina lehen jardunal-
dira, Ainhoa Garmendia
alegiarra gehitu zitzaien, Etxele-
kuren baja betez. Garmendiak

maila polita erakutsiz, oso ondo
bete zuen bere papera. Emaitzei
begiratuta, txanponaren bi alde-
ak ikusten dira: garaipena eta po-
rrota.

Pelotadenda txapelketa gomaz-
ko paletan jokatzen da. Zortzi bi-
kotek hartzen dute parte, multzo
bakarrean, eta ligaxka bat joka-
tuz. Maider Mendizabal anoeta-
rrak Anduezarekin osatzen du bi-
kotea, eta lehen jardunaldian, 
30-8 irabazi zuten. Muneta-Serrek
ez zuten euren maila eman, eta
Andueza-Mendizabalek uste bai-
no errazago irabazi zuten. 

Garmendiak Nagore Arozena
lizartzarrarekin jokatu zuen, eta

Pelotadenda txapelketan txanponaren bi aldeak
Eskualdeko pilotari
Mendizabal-Anduezak
irabazi egin dute, eta
Garmendia-Arozenak,
berriz, galdu  

Gorriz, Ainhoa Garmendia alegiarra eta Nagore Arozena lizartzarra. J. A.

eskualdeko bikoteak 23-30 galdu
zuen, Irazustabarrena-Ruiz de
Larramendiren aurka. Partida lu-
zea eta gogorra izan zen, ikusteko
polita. 

Pelotadenda txapelketaren bi-
garren jardunaldia otsailaren
24an, igandean, jokatuko da Hen-
daian, Beltzenia pilotalekuan. Hi-
rugarrena, aldiz, martxoaren 3an
izango da Iruñeko Labrit pilotale-
kuan. 

Multzoko lehen bi sailkatuek fi-
nala jokatuko dute, eta besteek
hirugarren eta laugarren postu-
rako lehia. Azken partida hauek
martxoaren 10ean jokatuko dira,
Hernanin. 

Erredakzioa 

Hogei urtetako ibilbidean, estrai-
nekoz, Laskorainek partida ofi-
zial bat jokatu zuen Ibarrako Be-
labieta kiroldegian bisitari beza-
la. Elkarren aurka birritan
besterik lehiatu ez diren arren,
Tolosaldeako areto futboleko der-
bi guztien ama, ibartarren alde
erori zen 2 -1eko emaitzarekin.

Laskoraingo taldea Joseba Gil
kapitaina berreskuratuta iritsi
zen lehiara, ezustea emateko
prest. Hasierako minutuak ho-
rren adierazle izan ziren, ibarta-
rrak ezustean harrapatu baitzi-
tuzten. Bi baloi galdu ostean, or-
dea, Ibarra aurreratu zen
markagailuan: 2-0. Kolpeak kol-
pe, tolosarrek berean jarraitu zu-

ten, eta atsedenaldia iritsi aurre-
tik, aldea murriztea lortu zuten
korner bati esker. 

Aldageletatik bueltan jokoak
zeharo orekatuta jarraitu zuen, bi
taldeak nor baino nor eta pun-
tuak dantzan, alde batetik beste-
ra. Gezurra badirudi ere, marka-
gailua ez zen gehiago mugituko.

Amaieran, laskoraindar joka-
lari eta zaletuak gutxien gutxie-
nez berdinketa merezi izan zute-
naren irudipen eta aldarrikape-
narekin irten ziren Belabietatik,
eta jokoa eta aukerak ikusita be-
harbada horixe izanen zen emai-
tzarik zuzenena, baina porrotak
jada ez zuen erremediorik. Iba-
rrak garaipenarekin sailkapen
nagusiko bigarren postuan ja-
rraitzen du; Laskorainek zortzi-
garren. 

Hurrengo jardunaldian eskual-
deko bi talderen artean beste der-
bi bat jokatuko da. Kasu honetan,
Ibarrak etxetik kanpo jokatu be-
harko du sailkapen nagusian bos-
garren dagoen Tolosako Hirukide
taldearen aurka. 

Ibarrak irabazi du
Laskorainen aurkako
derbia, Belabietan
Hurrengo jardunaldian
derbi berri bat jokatuko
da Tolosako Hirukide
taldearen eta Ibarraren
artean 

A. Imaz 

Urrezko aizkolarien binakako
txapelketaren finala erabakirik
gelditu zen larunbatean. Joseba
Otaegi eta Unai Otaño sailkatu-
rik zeuden, euren aurkarien zain.
Finaleko bigarren bikotea nor
izango zen Bilbon erabaki zen.
Alde batetik, Nazabal-Zubiaga
zeuden, eta bestetik Rekondo-
Azurmendi. Finalerdia bi itzulira
jokatu zen; joanekoan Nazabalek
eta Zubiagak 1:50 segundoko al-
dea lortu zuten. Jon Rekondo lei-
tzarrak eta Iñaki Azurmendik, fi-
nalerako sailkapena lortzeko,
lehia irabazteaz gain aldeari buel-
ta eman behar zioten, beraz. Ez
zen horrela izan, itzulerako lehia
ere galdu egin baitzuten. 

Amaieran, bikote irabazleak 21
minutu eta 52 segundo behar izan
zituen lan guztiak amaitzeko. Lei-
tzarrak eta Iñaki Azurmendik 22
minutu eta 17 segundoan gelditu
zuten erlojua. Bi jardunaldiak
kontuan hartuta, bi minututik
gorako aldea atera zien Rekondo
eta Azurmendiri, Nazabalek eta
Zubiagak. 

Irazuk ez du jokatuko apustua
Iñaki Azurmendik apustua bota
zion Jon Irazuri, 12 oinbiko nork
moztu lehenago. Desafioa ondo-
rengo hiru hilabeteren barruan
jokatu nahi zuen Arriarangoak.
Irazuk hasieratik apustua har-
tzea zaila izango zela esan zuen,
«lan handia eta aizkolari handia»
sartzen baitziren jokoan. Urtarri-
lean, Zalduaren aurka irabazi
zuen desafioa, baina une hone-
tan, apustu bat jokatzeko mo-
duan ez dagoela onartu du zizur-
kildarrak, «ez fisikoki eta ezta bu-
ruz ere». Irazuk bere lehentasuna
txapelketak ongi prestatzea dela
esan du.

Otaño-Otaegik finala
Nazabal-Zubiagaren
aurka jokatuko dute
Jon Irazu aizkolari
zizurkildarrak ez du
oraingoz apusturik
jokatuko Iñaki
Azurmendiren aurka 

A. Imaz Irura

Igandean hasi zen Irurako betera-
noen xare txapelketa, Xare Elkar-
tea Saria hain zuzen ere. Ikusle
ugari elkartu zen Irurako trinke-
tean, giro ezin hobea sortuz. 
A. Lasa-Cosiok J. Lasa-Beitiaren
aurka jokatu zuten lehen partida,
eta 2-0 (15-11 eta 15-13) irabazi zu-
ten. Bigarren partidan Morcuen-
de eta Lasa nagusitu ziren, Zaba-
la-Yurritaren aurka, 15-8 eta 15-
6ko emaitzarekin. Ondoren,
Apeztegia-Lopetegi bikoteak 40-
33 irabazi zuen Iturbe-Urkolaren
aurka, eta Santano-Artolak 40-25
Guti-Sarasolaren aurka. Hurren-
go igandean izango du jarraipena
Irurako xare txapelketak.

Beteranoen xare
txapelketa
ikustera jende
ugari gerturatu
da Iruran

Igandero jokatuko
dituzte partidak;
herenegun lau partida
jokatu ziren Irurako
trinketean
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