AGURRA
Herrian urte osoan irrikaz itxaroten dugun San Antolin jaiak ospa
tzeko azken prestaketak egiten ari den honetan, zuongana zuzen
du nahi dut, guztiok izan dezazuen nire agurrik beroena eta zin
tzoena.
Jai hauek beti aukera ederra izaten dira eguneroko lanak alde
batera uzteko eta maite ditugunekin batera gozatzeko; izan ere,
alaitasunak eta San Antolinetako giroak kolorez eta soinuz bete
tzen dituzte gure kaleak, bereziki, hainbeste irrikatzen baitugu, irai
laren 5ean, Antzar egunaren inguruan. Egun hauetan aspaldiko
lagunekin berriz aurkitzeko aukera ere izango dugu. Jai hauek,
gainera, Lekeitio osatzen dugun guztiontzako, herri aktiboa garela
ospatzeko parada dira, etorkizunari baikortasunez begiratzen dio
gula ospatzeko aukera, egunez egun, Lekeitio bizitzeko leku hobea
izan dadin denok jartzen dugun ilusioarekin.
Aurten ere, esker ona adierazi nahi dizuet hainbat eta hainbat
talde eta elkarteri; izan ere, nahiz eta urte osoan jarduten duzuen
lanean herriko aisia eta kirol eskaintza hobetzeko, azken hileotan
ahalegin berezia egin duzue guztiontzako, txiki zein handientzako
ekitaldiprograma hau osatzen laguntzeko. Bide batez, eskerrak
eman nahi dizkizuet egun hauetan lan egingo duzuenoi egi
ten duzuen lanarengatik, urtero bezala, jai egun hauetan gure
kaleetan egongo zaretelako prestaketa guztiak egiten eta gune
publiko guztietako garbitasunaz eta ordenaz arduratzen.
Halaber, Lekeitiar guztioi egun hauek dakarten harmoniaz eta
ilusioaz goza dezazuela opa dizuet.
Har ezazue zuen alkatearen agurrik beroena.

ONDO PASA SAN ANTOLINAK
Jose Mª Cazalis Eiguren
Alkatea.

TXALUPETXEAK

L

ekeition, jente guztiarentzat edegita egozan
tabernak ziran txalupetxeak, baina bertako
mahai bat itsasontzi zehatz bateko arran
tzaleei gordeten eutseen. Itsasontziko marinel
guztiak, 15 bat-edo, arratsaldeko 7etan alkartzen
ziran bertan. Batzuetan, gainera, beste itsasontzi
batzuetako gizonak be hurreratzen ziran.
Beste batzuetan, ostera, tabernearen eta ma
rinelen arteko loturea estu-estua zan, tabernako
jaubea itsasontziko partzoneurea (partzuergoki
dea edo armadorea) be bazalako.
Askaltzeko, eguerdiko bazkariaren zati bat
eroaten eben tabernara, tarteran gordeta.
Besigutan joaten ziranean (zemendiaren hasie
ratik zezeilaren amaierara arte), itsasontzietan
kuartilu bana ardo emoten eutseen tretzako apa
railuaren harria itsasora bota eben arrantzaleei.
Ardo hori txalupetxean emoten eutseen.
XX. mendean, arrantzaleak eguneroko zere
ginak amaitukeran alkartzen ziran sarritan, besi
gu errea edo saltsa gorrian eta gaztaina erreak
jateko. Holakorik ez baegoan, saiskia (saiheskia)
edo gisadua jaten eben. Afari horren gastua itsa
sontziko diru-meta bateratutik edo baltzutik or
daintzen eben (erdia armadorearena zalako; eta
beste erdia, marinelena).
XX. mendearen hasieran, itsasontzia margo
tzen ebenean, askaria egiten eben.
XIX. mendearen hasierara arte, euren arteko
konpromisoak berresteko asmotan, marinelak
eta armadoreak San Martin egunean alkartzen
ziran bazkaria egiteko. Ostean, hurrengo urteko
aratuste-domekara arte, hau da, kontratua amai

tu arte, arrantzaleak itsasontzitik alde egiterik
ez eukiela eta jaubeek marinelak itsasontzitik
botaterik ez eukiela erabagiten eben. Kontratua
amaitukeran, alderdi biak aske geratzen ziran,
San Martin osteko egunera arte. Marinelen ba
tek kontratua hausten baeban, ezin eben beste
itsasontzietan kontratau. Holakorik egin ezkero,
arrantzaleek 40 dukateko zigorra ordaindu behar
eben, eta armadoreei be antzeko zigorrak ezar
ten eutseezan.
Bariku Santuan, Lumentzara igoten ziran, eta,
uribildura itzulitakoan, arrantzaleek “sol y som
bra” edan eta foteko ogi-opilak jaten ebezan
euren tabernetan.
San Andres bigarren zaindariaren egunean,
arrantzaleen aldeko meza nagusia egiten eben,
eta, ostean, egon baegoan, besigua jaten eben os
patzeko.
Besigutako partilak eguen eta zapatuetan egi
ten ziran, eta patroiak tabernan bertan banatzen
ebazan.
Diru-meta bateratuko edo baltzuko erdia ar
madorearentzat zan; eta beste erdia, arrantzale
entzat, mahaiko gastuak kendu ostean (gatza, bei
tea, tretza-aparailuak). Gastuoi aurre egindakoan
(irismena), sobrakoa erabilten zan diru-meta
bateratua eratzeko eta, ondoren, armadorearen
zein marinelen artean banatzeko.
Txalupetxeak Arranegi inguruan egozan.

J. Iñaki Madariaga Vidal - Ioseba Atxabal Correa
Esker onak: Arrizabalaga Manuel - Urizar Luis

IRAILAK 1, astelehena
“San Antolin bezperea” (Bajada eguna)
09:00 Dultzaineroen kalejirea.
12:00 Futbol 7ko finala, 				
Larrotegiko futbol zelaian.
17:00 Eskola arteko txirrindularien lasterketea
Santa Katalinan, Lekeitialde txirrindularitaldeak antolatuta.
18:00 Buruhandiak eta Don Terentzio eta Doña
Tomasa kalerik kale herriko txistulariekin.
19:30 Kuadrilen bajadea, Lekitto Musika Ban
deak, Aittitta Makurra txarangeak eta
Guretzat txarangeak animatuta.
20:00 Angelusa, hasikerea emoteko 		
San Antolinei; kanpai jotea, txupinazoa
eta Anteroren bajadea.
Jose Migel Meabek botako dau 		
txupinazoa.
21:00etatik aurrera
Guretzat txarangea kalerik kale.
23:00etatik aurrera
				
Aittitta Makurra txarangea kalerik kale.
23:00 Suzko zezena.

IRAILAK 2, martitzena
San Antolin eguna (Alkondara zuri eguna)
09:00 Akordeoi-joleen kalejirea.

18:00 V. txapel jaurtiketea plazan.

10:30 Lekeitioko alkate eta zinegotzi jaunandreak udaletxetik eleizaraino
joango dira, Lekitto Musika Bandeak
lagunduta.

20:00 Bertsolariak udaletxe aurrean: Xa
bier Amuriza, Maialen Lujanbio eta
Xabier Silveira.

Gero Meza Nagusia, Eleizako koruak
abestuta.
13:00 Lekitto Musika Bandearen kontzertua
plazan.
(Zuzendaria: Urtzi Iriondo)
17:00 Esku pelota partiduak Santi Brouard
frontoian.

21:00 Kalejira 				
Viva Jalisco taldearen eskutik.
23:00 Su artifizialak 				
Balecea pirotekniaren eskutik.
23:30 Suzko zezena, plazan.
Ondoren					
Konzertua plazan, 			
Viva Jalisco taldearen eskutik.

IRAILAK 3, eguaztena

Kamiseta eguna (kuadrilakoa, erreibindikatiboa, e.a...)
09:00 Herriko txistularien kalejirea.

13:30 Makailauen aurkezpena eta sari banaketea udaletxeko eskilaretan.

10:00etatik aurrera
			
XXII. Makailau eta XIV. Paella txapelketak plazan, Aittitta Txiki taldeak
antolatuta.

15:00 Bazkaria, makailau eta paella txapelke
tetako partaideek egingo dabe. Eguraldi
onarekin arbolapean.
15:00 Txirrindulari lasterketea afizionatuentzat,
“Oier Elorriagaren omenezko VIII. memoria
la”, Lekeitialde txirrindulari-taldeak antola
tuta. Hasikerea eta amaierea Atean.
16:30etik aurrera					
Izena emotea (gazteak eta nagusiak)
plazan, “III. El fletxazo“ txapelketan parte
hartzeko, Bonbi taldeak antolatuta.
Txapelketa Tomasek aurkeztuko dau, 50
urtez jarraian Lekittoko jaietara etorri
izan dan “El flechazo” atrakzioko ardura
dunak.

11:00 Ume-jokoak plazan, 				
Garraitz taldeak antolatuta.
(Parte hartzeko izena emotea:
10:00–11:00)
12:30 Paellen aurkezpena eta sari banaketea udaletxeko eskilaretan.
13:00 Txistularien kontzertua herriko kalee
tan, Itxaropena taldeak lagunduta.
Lehen kontzertua: Arranegi zabalean,
bigarrena: Eskolapean, hirugarrena:
Isidro Salinas plazan.
(Zuzendaria: Miguel Arrieta).

17:00 Esku pelota partiduak 				
Santi Brouard frontoian.
17:00 XLI. pentathloia, Garraitz eta Dzanga kirol
taldeek antolatuta.
17:30 Gazteen III. 					
El fletxazo txapelketea plazan.
20:30 Nagusien III. 					
El fletxazo txapelketea plazan.
Itxaropena taldeko txistulariak ibiliko dira
egun osoan kalerik kale.

IRAILAK 4, eguena
Antzar bezperea
09:00 Trikitilarien kalejirea.

		

10:00-14:00
Izena emotea 				
Kultur Etxeko Azkue aretoan, 		
Antzar Eguneko jaian parte		
hartzeko.
13:00 XXVII. Irrintzi txapelketea kaiganean.
(Parte hartzeko izena emotea:
12:00etan)
16:00 Pelota txapelketearen finalak Zapa
terito frontoian.
17:30 Kuadrilen arteko probak portuan,
15 urtetik gorakoentzat. 		
Garraitz taldeak antolatuta.
18:00 VII. tiragoma txapelketea plazan.
Aittitta Txikik antolatuta. 		
(Parte hartzeko izena emotea:
17:30ean).

18:30 Futbol-partidua: San Antolin trofeoa
Larrotegi futbol-zelaian.
Lekeitio F.T. - S.D. Eibar
20:00 Txikiteoa, Aittitta Makurra txarangak
animatuta.
22:30 Play back-a plazan, 			
WC Komuns kuadrileak antolatuta.

IRAILAK 5, barikua
Antzar Eguna
10:00 Lekitto Musika Bandearen kalejirea.
11:00 Buruhandiak eta Don Terentzio eta Doña Tomasa kalerik kale herriko txistulariekin.
11:00-13:30						
Umeen parkea 				
Juan Bautista Eguzkitza enparantzan 		
eta plaza gorrian.
12:00 Zozketea plazan, antzarren jaian parte hartuko
daben txalupei zenbakia emoteko.
12:00 Oria txarangea kalerik kale, eskolapetik hasita.
16:00 Antzarren jaia portuan.
Gero Mastapuntakoa.
17:00 Esku pelota partiduen finalak 			
Santi Brouard frontoian.
17:30-19:30						
Umeen parkea Juan Bautista Eguzkitza enpa
rantzan eta plaza gorrian.
17:30 Oria txarangea kalerik kale, eskolapetik hasita.
19:30 Musika plazan: Luhartz eta Amaiur taldeekin.

Argazkia: Bonilla

ANTZAR EGUNA
1.

2.

Jaia arratsaldeko 16:00etan hasiko da eta 19:00etan amaitu. Ordu
horretan, 19:00etan, azkenengo antzarra ipiniko da sokan; eta horre
ri burua kentzen jakonean hasiko da mastapuntakoa.
Jaiak iraungo dauan hiru orduetan (16:00etatik 19:00etara) ahalik
eta txaluparik gehienak parte hartzeko, honelako neurriak hartuko
dira:

2.1. Portuan baliza bi ipiniko dira: bata, itxarotekoa; eta bestea, urtee
rakoa.
Urteerako balizan antzarrari burua kentzen doan txalupa ipiniko da.
Itxaroteko balizan, barriz, burua kentzen doanaren hurrengo txa
lupa. Urteerako balizan dagon txalupa martxan ipinten danean,
itxaroteko balizan dagona be martxan ipiniko da eta urteerako
balizan geratu.

Neurri bereziak
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Gurutze Gorriaren postuak
Zentrala: 				
Eskolape erakusketa gelan
(24 orduak).
Anbulantzia medikalizatua eta Gurutz
Gorrikoa portuan.
Arratsaldeko 16:00etatik 19:30 arte.

3.

SOS deiaren telefonoa: 112

4.

Anbulatorioko telefonoa: 94 603 58 60

5.

BIZKAIBUSaren zerbitzu bereziak:

2.2. Urteerako balizatik antzarreraino joateko denbora jakina emongo
da, eta ezin izango da gehiago erabili. Denpora hori balizatik urtete
rakoan hartuko da.
3.

Jaietako batzordeak aparteko ahalegina egingo dau, antzarrak
ahalik eta arinen ipinteko sokan.

Antzar jaian parte hartzeko izena emotea:
1.

KULTUR ETXEAN, irailaren 4an, goizeko 10:00etatik 14:00ak arte emon
go da izena.

2.

Ordu horreetatik kanpo ez da onartuko koadrilarik izena emoteko.

3.

Patroi doana “marinero competente” tituluduna izango da.

4.

Txalupea lekeitiartzat hartzeko, Lekeition enpadronatuta egon behar
dira derrigor 8 partaide (6 arraunlari, patroia eta burukentzailea).
Horretarako,						
NANaren (Nortasun Agiri Nazionala) fotokopia ekarriko dabe, txalu
pearen izena emoterakoan.

Bilbo-Lekeitio:
Antzar egunean goizeko 08:15etik 		
hurrengo eguneko goizeko 10:15		
arte. (autobusak ordu erditik ordu erdira
urtengo dabe)
Lekeitio-Bilbo:
Antzar egunean goizeko 10:00etatik 		
24:00 arte (autobusak ordu erditik ordu
erdira urtengo dabe).
Hurrengo egunean 00:00etatik goizeko
06:00ak arte.
(autobusak ordutik ordura urtengo 		
dabe).

Zozketea eta pisaketea
1.

Zozketea plazan egingo da irailaren 5ean eguerdiko 12:00etan.

2.

Burukentzaileak, gehienez be, 75 kilo pisatuko dau.

Sariak
1.

Lehenengoa, altzadarik gehien egiten dauanari, antzarrari burua
kenduta.

2.

Bigarrena, altzadarik gehien egin dauanari, antzarrari burua kendu
barik.

3.

Dotoretasunari saria: horretarako puntuatuko dira txalupa, janzke
rea, arraunen margoketea, abiadura, esaldia, e.a...

Mastapuntakoa
1.

Mastapuntan parte hartu nahi dauanak nahikoa dau masta ondoan
egotea antzar jaia amaitzen danerako.

2.

Banderea harrapatzen doana tente joango da masta osoan zehar.

3.

Ez da onartuko tatarrez edo jezarrita joatea.

Oharrak
1.

Ez erabili urunik egun horretan

2.

Ez eroan umerik txalupetan.

Herri erdia zarratuta: Herri erdia 		
zarratuta egongo da goizeko 11:00etatik
arratsaldeko 18:00ak arte.
Piboteak honelako tokietan ipiniko dira:
Eleizako kanpandorrearen ondoan.
Paskual Abaroa etorbidean:
“Guria” tabernaren parean.
“Dendari” erropa-dendaren parean.
Sabino Arana uribidean:
Batzokiaren parean.
Portua zarratuta egongo da.

6.

Aparkalekuak:
Aparkaleku publikoa (Arropainen)
Herriko eskolako patioa.
Ikastolako patioa.(Grua)
Santa Katalina ibilpidea
Madalenako landa
Letraukua

IRAILAK 6, zapatua
Umeen eguna
10:00-14:00							
Umeentzako tailerrak plazan.
12:00 Umeen mastapuntakoa abadeen moilan, Garraitz
kirol taldeak antolatuta.
16:00-18:30
						
Umeentzako tailerrak plazan.		
17:00 Idi probak eleiza aurrean.
18:00 Xistera partiduak Santi Brouard frontoian. Kadete
eta senior mailak.
19:30-22:00
						
Markina-Xemeingo “Hau dok hau” txarangea kale
rik kale. Hasikerea Eskolapean.
22:30 Rock kontzertua: Ken 7 eta Deabruak Teilatuetan.

IRAILAK 7, domeka
“60. hamarkada” guateke eta guzti!
11:00 Buruhandiak eta Don Terentzio eta Doña
Tomasa kalerik kale herriko txistulariekin.
11:30 Umeentzako animaliatsuak plazan.
13:00 Kuadrilen arteko txikiteo kantaua. Nahi
daben guztientzat Udaletxeko eskilleretan
hasiko da Txikirri-Txikirri taldeak animatuta.
Aittitta Txikik antolatuta.
16:00 Plater-tiroketea Santa Katalinan.
17:00 IV. Mus txapelketea eskolapean. (Eguraldi
txarra bada, ikastolako frontoian).
18:00 XV. Altuera jauziko txapelketea plazan,
Tximista atletismo-taldeak antolatuta.

20:00 Eskolapean hasita, Zo-Zongó! 		
Perkushow taldearen kalejirea.
21:30-22:45
					
Guatekea DJ Bullekin eskolapean.
23:00 Su artifizialak 				
Astondoa pirotekniaren eskutik.
23:30 Suzko zezena plazan.
Ostean Guatekea DJ Bullekin eskolapean.

Adina

Herria

Markarik
onena

Marka
Lekeition

Sailkapena
Lekeition

26

Kuba

2,29

2,15

1. postua
06-07

Javier Bermejo

29

Puerto Llano
(Ciudad Real)

2,28

2,18
Errekorra

1.postua
03-04
2. postua
05

Espainako
Txapelduna

Javi Villalobos

34

Ermua
(Bizkaia)

2,24

2,12

1. postua
96-97-0102

Espainako
4. postua

Miguel A. Sancho

18

Valencia

2,24

-

-

Espainako Azpitxapelduna Espainako
Junior Txapelduna

Lisbanys Perez

PARTAIDEAK

ALTUERA JAUZIKO XV. TXAPELKETA

Izena

3. postua
05
2. postua
06

2008ko
Curriculuma

Alex Soto

19

Ermua
(Bizkaia)

2,18

2,05

Euskadiko
3. postua

Enrique Gimeno

18

Valencia

2,12

-

-

Espainako
Azpitxapelduna
Junior

Espainako
Txapelduna

Ruth Beitia

29

Santander

2,02

1,89
Errekorra

1. postua
01-03-0405
2. postua
02

Marta Mendia

33

Burlada
(Nafarroa)

1,96

1,86

1. postua
99-02-0306-07

Espainako
Azpitxapelduna

Gema Martin

21

Madrid

1,88

1,80

2. postua
06-07

Espainako
3. postua

Ana Romera

26

Iruña
(Nafarroa)

1,79

1,70

2. postua
04
3. postua
00-02-0306

Euskadiko
Azpitxapelduna

Olatz Egiguren

16

Mendexa

1,56

1,50

5. postua
07

Euskadiko
4. postua

IRAILAK 8, zapatua
Antiguako Amaren eguna
09:00 Txalapartarien kalejirea.
12:00 Herri Kirolak, plazan: Perurena aitasemeen erakustaldia eta Iparralde
ko jokoen Bizkaiko txapelketa eta
erakustaldia.
12:00 Mezea, umeen eta aittitta-amumen
omenez.
14:30 Lekeitioko nagusien bazkaria 		
Egaña jatetxean.
20:00 “Gau Pasa” bilbainada taldea,
herriko plazan.
21:30 Kalejirea Aittitta Makurra 		
txarangarekin.
21:30 Suzko zezena.
22:00 Anteroren ezkutatzea, 			
2008ko jaiei agurra emoteko.
Gero Koittadua, 				
Aittitta Makurra txarangeak 		
animatuta.

UMEEN JOKOAK

PLAY BACK TXAPELKETA

V. TXAPEL JAURTIKETA TXAPELKETA

X. TIRAGOMA TXAPELEKETA

JOKOAK:

SARIAK:

1. Txirrinduarekin zinta (xingola)
karrera.

Nagusiak (15 urtetik gorakoak)

1. Parte hartzaileak gutxienez 1992an
jaiotakoak izango dira. Zalantza ka
suetan agiriren bat eskatuko da.

1. Nahi daben talde guztiak parte hartu
ahal dabe.

2. Makilarekin txongilak apurtzea.
3. Ume txikientzako “piñatak” de
lakoak.
4. Saku lasterketa
MAILAK:
• 6 urtera artekoak ( piñatetan
bakarrik ).
• 7tik 9ra artekoak.
• 10etik 12ra artekoak.
• 13tik 15era artekoak.
SARIAK: Opari ezberdinak egongo
dira.
1. Zinta karrera.
• 7 urtetik gorakoentzat da.

1. saria: 300euro + boteila.		
2. saria: 150euro + boteila.		
3. saria: 90euro + boteila.
Umeak ( 15 urterarte )
1. saria: 90euro + mosto boteila.
2. saria: 60 euro + mosto boteila.
3. saria: 30euro + mosto boteila.
ARAUAK:
1. Umeak hasiko dira Play Backak
egiten; eta gero, nagusiak.
2. Epaileak, urtero legez, herriko
bost kuadrilatakoak izango dira.
Hauek hartutako erabakiak ezin
go dira atzera bota.

• Zinta eskuarekin ezin da ukitu.

3. Play back txapelketa izenak dio
en bezala play back-a egiteko
da. Ez dira koreografiak edo ant
zekoak onartuko.

• Soka azpian txirrindua ezin da
gelditu.

4. Antolakuntzak sarirenbat emon
barik utzi dezake.

• Zinta makilatsoa erabiliz hartu
behar da.

• Antolatzaileek agindutako zirkui
toa bete behar da.
• Kasko derrigorrez eraman behar
da.
SARIAK: Zinta bakoitzean euro bi
2. Makilarekin txongila apurtzea.
• 12 txongil ipiniko dira.
• Antolatzaileek jarriko duen maki
la erabiliz 		
txongila apurtu behar da. Lortuz
gero, barruko guztia berarentzat.
• Txongil barruan, besteak beste,
10, 15 edo 20 €-koak egongo
dira.
3. Ume txikientzako piñatak.
• 6 urtetik beherakoentzako jokoa.
• Piñatak 6/8 zinta (xingolak) ditu
eta batek bakarrik zabaltzen du.
• Umeek banaka joango dira
xingoletatik teinkaten eta ireki
tzen duenarentzat barrukoa.

UMEENTZAKO ANIMALIAK
14 baino gutxiago duten umeentzat
zuzenduta dago.
2-6 urte bitarteko umeak gurasoen
zaintzapean egon beharko dira.

XIV. PAELLA TXAPELKETA
Oinarriak:
1. Txapelketa goizeko 09:30 etan
hasiko da plazan.
2. Paella prestatuko da txapelketa
egingo den toki berean.

2. Parte hartzeko izena eman beharko
da plazan txapelketa hasi baino ordu
erdi lehenago.
3. Jaurtiko diren txapelak antolatzaileek
emango dituzte.
4. Antolatzaileek jaurtiketak egiteko to
kia jarriko dute, tokitik ateratzen den
jaurtiketa baliogabea izango da.
5. Parte hartzaileek txapela jaurtikitzeko
aukera bi izango dituzte eta luzeena
izango da txapelketarako balioduna.
6. Txapela jaurtitzeko toki horretatik “guz
tiz” kanpo jausten bada, jaurtiketa ba
liogabetuko da.
7. Jaurtiketaren neurria txapelaren buz
tanean hartuko da.
8. Plazako postia jotzen bada, beste
aukera bat egongo da.
9. Epaileen erabakia eztabaida ezina
izango da.
Arau honeek 2008eko irailaren 2an
egingo den txapel jaurtiketa txape
lketarako bereziki pentsatu dira. Txa
pelketaren ostean eta balorazaioa
eginda, mantentzea edo aldatzea
erabakiko da

XXII. MAKAILAU TXAPELKETA
Oinarriak:

3. Lehiakide bakoitzak eroango ditu
paella prestatzeko tresna eta jaki
guztiak

1. Txapelketa goizeko 09:30 etan hasiko
da plazan.

4. Paella eguerdiko 12:30etan aurkeztuko da.

2. Makailaua Pil Pil erara prestatuko da
txapelketa egingo den toki berean.

5. Sariak epaileak erabakia hartu
ta gero banatuko dira plazan
bertan.

3. Lehiakide bakoitzak eroango ditu
makailau prestatzeko tresna eta jaki
guztiak.

6. Epaileen erabakia ezin izango da
eztabaidatu.

4. Makailaua eguerdiko 13:30etan aurkeztuko da , udaletxeko eskaileretan

7. Txapelketaren ostean arbola
pean bazkaltzeko izena emon
eta zenbat izango zareten esan
behar da abuztuaren 31 orduko
Kultur Etxean.

5. Sariak epaileak erabakia hartu eta
gero banatuko dira.
6. Epaileen erabakia ezin izango da ez
tabaidatu.
7. Txapelketaren ostean arbolapean
bazkaltzeko izena emon eta zenbat
izango zareten esan behar da abuz
tuaren 31 orduko Kultur Etxean.

2. Parte hartzeko izena eman beharko
da plazan txapelketa hasi baino ordu
erdi lehenago.
3. Hiru azpitalde egongo dira:
Gaztetxuak			
Lea- Artibaikuak			
Parte hartu nahi daben guztiak
4. lehenengo bi kategorietan antolat
zaileok emongo doguz bolak. Baina
azken kategorian bakoitzak bere bo
lak ekarri behar ditu.
5. tiratzaile bakoitzak 3 aukera izango
ditu jarritako diana jotzeko. Jotzen ez
badu, kanpoan geratuko da. jotzen
badu, hurrengo frogara pasatuko da.
txapelketa gehiegi luzatuko balitz, huts
egiten duen lehenengoa kanporatua
izango da.
6. Eztabaida kasuan antolatzaileek era
bakiko dute zer egin
7. Sari banaketa 3 kategoriak bukatu
takoan izango da Plazan bertan.
8. Azken erabakiak eztabaida ezinak
izango dira.
Arau honeek 2008ko irailaren 4an
egingo den tiragoma txapelketarako
bereziki pentsatu dira. Txapelketaren
ostean eta balorazaioa eginda, man
tentzea edo aldatzea erabakiko da.

GAZTE MASTAPUNTAKUA
Irailak 6, 12:00etan
Lehen ikurriña harrapatzeko 		
97- 98-99an jaioak
Bigarren ikurriña harrapatzeko		
94- 95-96an jaioak
Hirugarren ikurriña harrapatzeko
jaioak

92-93

Sariak: Ikurriña harrapatzen duenari bera
IKURRIÑA ETA TXAPELA
Lehen ikurriña: 50 €
Bigarren ikurriña: 75 €
Puntako ikurriña: 100 €

41. PENTATHLOIA

KUADRILA LASTERKETA

1. Mailak ( neska-mutilak)

15 urtetik gorakoentzat

- Gazteak.......................... 94 / 93 / 92an jaioak.
- Nagusiak......................... 91tik atzera jaioak.
2. Antolatzaileen esku geratzen da partaideen
kopurua.				
- Kontuan izanda 19.30etarako amaitu behar
dugula.
3. Antolatzaileen esku dago lasterketearen ibilbidea
aldatzea, baita ibilbidearen zati bat neutralizatzea
be.
4. Antolatzaileek ez dabe erantzukizunik istripurik
izanez gero.

1. Taldekako lasterketa da. 5 Errelebokoa hain zuzen.
2. Taldea 6 lagunekoa izan behar da
3. Bi sailkapen izango dira.
a) Mutil / mixtoa
b) Neskak.
4. Erreleboak:
• Abadien moilan oinez lasterka laguna lepoan har
tuta.
• Abadien moilatik, tinglaura igerian.

5. Ezin da kanpoko laguntzarik hartu.

• Tinglau azpian zehar zama tatarrez eraman.

6. Derrigor eroan behar da kaskoa txirrinduko frogan.
Kasko barik doana edo txarto lotuta, lasterketatik
kanpo geratuko da.

• Txatxo kaia guztia korrika, bizikleta gurpila zutik era
manda palo baten laguntzarekin. TXIRRINDOLAN.

7. Txirrinduko frogan matxurarik izanez gero, frogea
arin-aringa amaitu leiteke, txirrindua eskutan
eroanda.
8. Piraguako frogan ezusterik gertatuz gero (pala
apurtzea esaterako), igerian amaitu leiteke frogea.
9. Gazte mailakoak nagusiak baino hobeto
sailkatzen badira, eskubidea daukie nagusien saria
hartzeko, baina ez biak.
SARIAK
OROKORRA: NESKAK / MUTILAK
1.- 130 €				
2.- 90 €				
3.- 60 €
GAZTEAK: NESKAK / MUTILAK
1.2.3.-

40 €				
30 €				
20 €

LEKITXARRAK: NESKAK / MUTILAK
1.2.3.-

40 €				
30 €				
20 €

• Marina aurretik metara (abadien moila hasierara)
saku lasterketa.
SARIAK
MUTILAK / MIXTOAK - NESKAK
1.- 180 €					
2.- 150 €					
3.- 100 €

PLATER TIROKETA
Modalitatea: robota
Izen emotea: Jeneralak 25€ /  Sozialak 15€ Antola
tzaileek jarrito dituzte 15 plater “orange” erakoak.
SARIAK
Lehen 10 bertoko eta sozialentzako sariak izango
dira eta ezin izango dira sariak pilatu.
1. saria: Txapela eta jamoia
2tik 7ra: urdaiazpikoa
8tik 10era: txorizoa
Tiro zuzendaria: 				
Francisco Rubio Garcia
FVTO araudia ezarriko da.
OHARRA: Antolatzailea ez da arduratzen parte
hartzaileen arduragabekeriaz

EL FLETXAZO TXAPELKETA
MAILAK
GAZTEAK: 12-16 urte bitartekoak.
NAGUSIAK: 17 urtetik aurrera.
IZEN EMATEA: 17:30etatik aurrera
Izen emateak txapelketa hasi baino 5 minutu
arinago itxiko dira.
IZEN EMATEAREN KUOTA
GAZTEAK: 1 €
NAGUSIAK: 3 €
KANPORAKETAK
8 jaurtitzailez osatutako txandak
Txanda bakoitzak 3 jaurtiketa gauzatuko ditu.Jokalari bakoitzak lortutako puntuak gehituko
dira.
4 puntuazio txarrenak kanporatuak izango dira.
3 jaurtiketen ondoren eta berdinketa gertatuz
gero, euren artean desberdinduko dira eta ho
berena pasatuko da.
Finalera 8 hoberenak pasatuko dira.
Kanporaketa sistema eraldatua izan ahalko da
jokalarien zenbakiaren arabera.
FINALA
8 jaurtitzale
Lehenengo eta behin 3 jaurtiketa egin ondoren
eta puntuazio txarrenak kontuan hartuta, 2 jaur
titzaile kanporatuak izango dira.
Bigarrenik 5 jautiketa egin ondoren, puntuazio
txarrenak izan dituzten 3 jaurtitzaileak kanpora
tuak izango dira.
Azkenik 3 jautitzaile geldituko dira finala jokatze
ko. Finala 5 jaurtiketakoa izango da.
Irabazlea puntu gehien lortutakoa izango da. Finalaren sistema eraldatua izan ahalko da.
SARIAK
GAZTEAK: 12-16 urte bitartekoak.
1 100 € Trofeoa eta Mosto Botila
2 75 € Trofeoa eta Mosto Botila
3 50 € Trofeoa eta Mosto Botila
NAGUSIAK: 17 urtetik aurrera.
1 150 € Txapela - Trofeoa eta Txanpan Botila
2 125 € Trofeoa eta Txanpan Botila
3 100 € Trofeoa eta Txanpan Botila
LEHENENGO EMAKUMEAK:
50 € Trofeoa eta Txanpan Botila

SAN ANTOLINAK 2008
AURREKONTUA
Antzar eguna ................................................
Beste ekintza batzuk ....................................
Musika ..........................................................
Kirola ............................................................
Su artifizialak eta materiala ..........................
Azpiegitura (megafonia, garbitasuna) ..........

14.679,37 €
24.678,80 €
48.277,66 €
23.316,95 €
10.666,53 €
24.938,20 €

GUZTIRA ...................................................... 146.557,51 €
Programia, publizitatea ipini daben enpresa eta dendei
esker argitaratu da.

Argitaratzailea: LEKEITIOKO UDALA
Kartel lehiaketaren irabazlea: LUIS ARAGONESES
Diseinua, maketazioa eta argazkiak: KIÑUKA
Antzar eguneko argazkiak: BONILLA
Egitaraua: Jai batzordea

Sanantolinetan be, ondo pasa
eta ganoraz liga
Akosatzea ez da ligatzea
ERASORIK EZ!!!
Programazioa ere eskuragarri gure web orrialdean: www.lekeitio.com
eta beste hizkuntza batzuetan Turismo Bulegoan

