
«Nik neuk ez nuen
espero Munduko Kopan

hain ondo ibiltzea»

Zizurkil›› Mendi
lasterketetan munduko
onenetakoa dela
frogatzen ari da Nerea
Amilibia; azkeneko
proba hilaren 23an
izango du Malaysiako
Kinabalu mendian.

E Elkarrizketa NEREA AMILIBIA › Korrikalaria

IMANOL GARCIA

Denboraldi bikaina egiten ari da
Nerea Amilibia (Zizurkil, 1971)
mendi korrikalaria. Mendi Laster-
keten Munduko Kopan parte har-
tzen ari da eta hirugarren doa sail-
kapenean. Mundu guztiko 40
emakume inguruk parte hartzen
dute Kopan. «Euskaldunik ez da
behin ere azken sailkapenean po-
dioan gelditu. Ea oraingoan posi-
ble izango den», dio korrikalari zi-
zurkildarrak. 
Munduko Kopan lehenengo aldiz
ari zara. Nolatan murgildu zara
lehiaketa horretan?
Aurreko urtean Gipuzkoan, Biz-
kaian... aritu nintzen lasterketetan.
Gorputzaldiz nahiko ondo ikusi
nuen nire burua. Nik ez nuen asmo
hori aurten, baina Euskal Selekzio-
ko Gaizka Itzak deitu zidan eta
probatzea pentsatu nuen, ea zer
gertatzen zen. Egia esan nik neuk
ez nuen espero hain ondo ibiltzea.
Orain arte bigarren nioan, eta egin
dugun azkeneko proban italiar bat
sartu zait eta sailkapenean hiruga-
rren noa orain. Azkeneko proba
Malaysian dugu, urriaren 23an, eta
hirugarren postu hori eustea da as-
moa.
Euskal selekzioarekin lehiatzen
ari zara.

Parte hartu dezakezu selekzio ba-
ten baitan edo zuk zure kontura jo-
atea duzu.  Euskal selekzioak bi-
daiak ordaintzen dizkizu eta ho-
rrela, noski, guretzat hobeagoa da.
Beraiek deitu zidaten eta hiru ko-

rrikalari joaten gara probetan par-
te hartzera. Malaysiara ere hiru-
rok joateko asmoa dugu. 
Azkeneko lasterketa hori nolakoa
izango da?
Beldurra diot. Oso gogorra izango
da. Kinabalu mendian da lasterke-
ta. Irteera 1.800 metrotan da eta
4.100 metrotara igo behar da. Igo
eta jaitsi egin behar da eta guztira
21 kilometro dira. Bertikal baten
modukoa da, baina hemen berti-
kalak 4 kilometro ingurukoak iza-
ten dira eta hangoa 21 kilometro
dira. 
Munduko Kopako gogorrena
izango da?
Lehengoan Italian, Dolomitetan,
egin genuena izugarri gogorra izan
zen. 7.000 metro baino gehiagoko
malda metatua zuen 43 kilometro-
tan. Oso gogorra egin zitzaidan.
Mundu mailan gehienak mara-
toiak dira, oso lasterketa gogorrak.
Inguruan Zegama-Aizkorriko
maratoia dugu. Horrelakoak?
Hemen Aizkorrikoa jotzen dugu
inguruko gogorrenetakoa. Gero
kanpora ateratzen zara eta ikusten
duzu hango garaiera duten men-
diak ez ditugula hemen. 
Gogortasuna gehituko dio ga-
raiera handietan korritzeak.
Bai. Ni behin ere ez naiz garaiera
handietan ibili. Orain Malaysiako
probarako prestatzeko Alpeetara
joaten saiatuko naiz.
Garaiera horietan oxigeno falta
sumatzen duzu?

Ni aurten gehien igo naizena Cha-
bertonera, 3.200 metrotara, izan
da. Hor nahiko ondo ibili nintzen.
Kostatu zen horraino igotzea, bai-
na ez nuen nabaritu ezer berezirik.
Baina Malaysiakoan mila metro
gehiago dira eta ez dakit nola joan-
go den. 
Euskal Herrian, Portugalen, Fran-
tzian eta Italian egin dituzu orain
arteko lasterketak. Euskal Herri-
koa Zegama-Aizkorrikoa izan da.
Nola joan zen lasterketa hori?
Bigarren egin nuen bertan. Portu-
galen ere bigarrena egin  nuen.
Frantzian Alpeetan aritu ginen eta
bosgarren egin nuen. Italian Dolo-
mitetan zazpigarren egin nuen. 
Eta Italiakoa izan zen gogorrena?
Gogor-gorra izan zen. Beti esaten
zergatik ez duten jartzen maratoi
gogor bat... Italiatik asetuta etorri
naiz oraingoan.
Esan duzun bezala, Italiakoaren
ondoren sailkapenean bigarren
postutik hirugarrenera pasatu
zara. Zein dira zure aurretik doa-
zenak?
Bi italiar dira. Bigarrenak ez dizkit
puntu asko kentzen, baina ikusten
dut oso emakume gogorra dela.
Eta ikusita azkeneko lasterketa-
ren gogortasuna, zer espero duzu
egitea sailkapenean?
Nik ahal badut sailkapeneko hiru-
garren postuari eutsiko diot. 
Sailkapenean laugarrena dagoe-
na urruti duzu?
Nahiko urruti daukat baina nik

behintzat bukatu beharra daukat
lasterketa eta mentalitate horrekin
noa.
Esan duzun bezala, hain aurrean
egotea ez zenuen espero.
Gaizka Itzari esaten nion ez pen-
tsatzeko nirekin podioa egingo ge-
nuenik. Aizkorrin hasi nintzen eta
asko sufritu nuen. Hor nire asmoa
podioa egitea zen. Hasi nintzen eta
pentsatu nuen podiorik ezingo
nuela egin: Sancti Spiritutik zortzi-
garren pasatu nintzen. Baina bes-
teak oso azkar hasi ziren. Nik uste
nuen maila horretako emakume-
ek gehiago kontrolatu behar zute-
la, baina hor ez zuten kontrolatu.
Azkeneko aldapan, Urbian, esan
zidaten aurrean bigarrengoa nue-
la. Ez nuen sinesten, baina jendeak
esaten zuenarekin gidatzen nin-
tzen, nik ez bainekien zein postu-
tan nindoan. Batzuk pasatu nituen,
baina... 
Eta harrapatu zenuen. 
Harrapatu nuen bigarren zihoana,
italiar bat, lur jota zihoan. Esan
nion nire buruari hori zela nire au-
kera eta aurrera egin nuen. Aurten
hiru handiak egiteko asmoa nuen,
100 kilometrokoa, baina ikusi
nuen ondo ari nintzela Kopan, eta
utzi egin nuen badaezpada. Proba
hori eginez gero ez nintzen Kopan
horrela ibiliko. Pena handiarekin
utzi nuen, baina orain poza ema-
ten dit. Hemendik urtebetera edo
bira egingo dut.
Malaysiarako entrenatzeko Al-
peetara joateko asmoa duzula
diozu.
Bi asteburuetan Alpeetara joan
nahi dut, garaiera horietan pixka
bat entrenatzeko. 
Eta bestela egunero entrenatzen
aritzen zara?
Aurreko asteburuan ere bi laster-
keta egin nituen. Gutxi samar ari
naiz entrenatzen; luzaketa batzuk.
Aste honetan nahiko nekatuta
ikusten naiz. Italiako maratoiak
nahiko pasada handia eman dit.
Aste hau nahiko lasai hartu dut,
ikusi dudalako asteburuan mus-
kularki nahiko nekatuta ibili nai-
zela. Hurrengo igandean lasterke-
ta txiki bat egin nahi dut eta gero
hurrengo bi asteetan Malaysiakoa
prestatu.  
Munduko Kopakoez gain beste
lasterketa batzuk ere egiten ari
zara, ezta ?
Bai. Hemen ateratzen diren guz-
tiak.  Denera denboraldi honetan
23 lasterketa egin ditut. 20 irabazi
ditut , baina lehengo urtetik jaisten
ari naiz, iaz gehiago irabazi baini-
tuen. Aurten maratoi asko ari naiz
hartzen eta muskularki nekatuxe-
ago sentitzen naiz. 
Munduko Kopako lasterketekin
bidaiatzeko aukera duzu. 
Bai, leku ezberdinetara joateko au-
kera izan dut. Nire ilusioa da Ma-
laysiara joatea. Interneten ikusi
dudanez oihan batetik ateratzen
zara eta nik uste lasterketa polita
izango dela. Aurrena sufritu eta
gero zenbait egun hartuko ditugu
turismoa egiteko.
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