
2017ko Eskolarteko Eskalada Topaketak  

 Bigarren urtez jarri dira martxan Gipuzkoako Mendizale Federazioak, Fortuna Kirol 

elkartearekin elkarlanean antolatutako eskolarteko eskalada topaketak. Abenduaren 17ko 

igandea izan da hautatutako eguna eta, iaz bezala, txiki eta gurasoek ez dute huts egin kirol 

hau ezagutzeko aukera honetara.  

157 haur ibili dira paretarekin indarrak neurtzen, paretarekin eta ez gainontzeko haurrekin, ez 

baita lehiakorra topaketa hauen xedea. Eskola kirola ia bere osotasunean lehiaketan 

oinarrituta dagoen honetan, topaketa ez lehiakor batzuk antolatzea apostu bat izan da, 

haurrek euren buruak neurtu, kirola ezagutuz gozatu eta ondo pasatzeko helburuarekin. 

Aurrerantzean, gustoko duten kirol disziplina aukeratzerako orduan, "onak edo txarrak" diren 

kontutan hartu gabe, ludikotasunean oinarrituta hautua egin dezaten. Hau baita, Fortuna kirol 

elkartearen ustetan, bizi osorako kirol ohitura osasuntsuak hartu eta ariketa fisikoaz gozatu 

ahal izateko biderik ziurrena. 

9:00etatik 13:30ak arte izan dute denbora, Pio Baroja Udal Kiroldegiko rokodromoan 

prestatuta zeuden erronkei aurre eginez nekatzeko. Kirola ongi ezagutu ahal izateko, 

modalidade ezberdinetako erronkak zeuden prestatuta, hala nola, 2 bide abiadurako eskalada 

probatu eta kronometratzeko, 3 bide zailtasuneko kirol eskaladan goraino iristea lortzen zuten 

probatzeko eta "boulder" modalidadeko 6 bloke, kirol honen espezialidade motz eta 

intensoena ezagutzeko.  

Aipatzekoa da, partehartzaileen gehiengoa kirol elkarte edo ikastetxe batek bideratuta etorri 

direla, horretarako lana hartu duten entrenatzaile eta irakasleei ere eskertu behar diegu beraz, 

egun honen arrakasta. Zestoako Agiro Mendi Kluba, Donostiako Orixe eta La Salle ikastetxeak, 

Lazkaoko Zirkonorte Kirol Elkartea, Azpeitiako Sokaitz elkartea, Tolosako Usabal Kiroldegiko 

eskalada taldea, eta nola ez, etxeko Fortuna Kirol Elkarteko eskalada taldea izan dira 

protagonista nagusiak. Adin tartea 5-16 urte bitartekoa bazen ere, txikienak izan dira 

partehartzaileen gehiengoa. 27 benjamin txiki, 59 benjamin, 50 alebin, 16 infanti eta 5 kadete 

izan dira hain zuzen ere, lanak amaitu eta kamixeta eta diploma banarekin etxera joan direnak.  

Argi gelditu da, beste urte batez, kriol honen potentzialidadea eta haurrentzako duen 

erakargarritasuna, honelako ekintza ez lehiakorrek duten arrakastarekin batera. Ondo egingo 

lukete eskola kirolak eta kirol ezberdinen federazioek, eredu hau hartu eta beste disziplinetara 

eramaten, azken finean haurrek konplexuak galdu eta ongi pasatzearen helburu hutsarekin 

kirola bizi ahal izatea, gabonetarako ez ezik bizi osorako opari ezin hobea delako. 


