Ekintzen egutegia 2019
URTARRILA
16 - 17

Urtarrila

Mendiko ikastaro teoriko-praktikoa Pirinioetan (teoriko/praktikoa)

eta

19 - 20

Kranpoiak eta pioleta erabiltzen ikasteko formakuntza
ikastaroa.

Mendiko ikastaro teoriko-praktikoa Pirinioetan (praktika)
Kranpoiak eta pioleta erabiltzen ikasteko formakuntza
ikastaroa.

OTSAILA
9

Bisaurin (2.669 m).Zirkularra neguan

Otsaila

Bisaurin-a igoera (2.669 m) Lizarako haranetik
10

Olibonera igoera (2.482 m).
Lizarako haranetik

MARTXOA
16-17-18
eta 19

Martxoa
Besiberri hegoaldetik (3.030 m).
Vielha-ko tuneletik abiatuta.

Ferrata Poi d´Unha
Salardu-tik abiatuta (Val d´Arán)

APIRILA
6

Aspe-ra igoera (2.640 m).
Aisa-tik abiatuta (Huesca).

7

Llana del Bozo-ra igoera (2.559 m).
Aisa-tik abiatuta (Huesca).

Apirila

MAIATZA
7,9,

Korapiloak eta maniobrak sokekin.

14 eta 16

Formakuntza.

18 eta 19

Eskaladako hastapen ikastaroa (Egino).

Maiatza

Ikastaro honen helburua eskaladako oinarrizko erremintak eskura jarri eta lehen urratsak emateko ezagutzak
irakastea da.

EKAINA
15 eta 16

Ekaina
Anetora igoera (3.404 m).
Estasén korridoretik

UZTAILA
6

Piméné-ra igoera (2.801 m).

Uztaila

Gavarnie-tik abiatuta (Frantzia).
7

Chaos de Coumély Via Ferrata
Gavarnie-Gèdre-tik abiatuta (Frantzia).

12-13-14

Ehunmilak.
Ehunmilak Ultratraila.

IRAILA
14-15

Iraila
Tesorero-tik (2.570m) Tiros Navarros-era
zeharkaldia.
Europako Mendietako erdiko mendikatean zeharkaldia.

URRIA
5

Urria
Batoua mendira igoera (3.034 m).
Rioumajou haranetik abiatuta (Frantzia).

6

Lustou mendira igoera (3.024 m).
Rioumajou haranetik abiatuta (Frantzia).

21etik 25era

XII. Beasaingo Mendi Astea.
Ikusentzunezkoak.

26

Eskaladako ikastaroa (XII. Beasaingo Mendi Astearen barne)
Antzizar Kirodegia

AZAROA
1

Azaroa
Pagaltzeta-Iraututturre-Okabe-Bagargiko Lepoa
(GR-10, 7. etapa)
GR-10eko zazpigarren etapa (Atlantiarretik-Mediterraneora).

2

Bagargiko Lepoa-Arthalonatze-Eskaliers-Logibar
(GR-10, 8. etapa)
GR-10eko zortzigarren etapa (Atlantiarretik-Mediterraneora).

3

Logibar-Santa Grazi (GR-10, 9. etapa)
GR-10eko bederatzigarren etapa (Atlantiarretik-Mediterraneroa).

ABENDUA
1
14 eta 15

Federatzen hasi.
Iraupen Eskia (Somport)

Abendua

OHARRAK:
Beasaingo Arrastaka Mendi Kirol TaldeaK antolatzen dituen ekintzetan
parte hartu nahi duenak, urte horretako federatu txartela izan beharko du
derrigorrez.
Ekintzen datak aldatu egin daitezke, ekintza antolatze dutenen irizpideen arabera, baldintza meteorologikoek edota elurraren egoerak hala aholkatzen badute.
Arrazoi berberengatik hasiera batean ekintza burutzeko aurreikusitako
lekuak ere aldatzea posible da.
Parte hartzen duenak ekintzak ingurunearen araberako arriskuak izan ditzakeela kontuan hartu behar du. Hargatik, parte hartzaileak burutzen dituen
ekintza guztien arduraduna berau dela ulertzen da eta beraz, ez dago derrigortuta arriskutsuak edo bere gaitasunetatik haratagokoak iruditu lekizkiokeen ibilbideak burutzera.
Beasaingo Arrastaka Mendi Kirol Taldeak formakuntzako eta ahokularitza
teknikoko gizarte ekintza burutzen du, inolako irabazi asmorik gabe edota
edozein eratako ordain ekonomikorik gabe, hargatik, parte hartzaileak parte
hartzen duen jardueraren batean, ikastaroetan edota ondoren bere kabuz
buruturiko praktiketan izan dezakeen edozein kalte edo ezbeharretatik erator
litezkeen arduretatik erabat kanpo dago.

