
 

 1 

ARAUDIA 

 

1. JUANJO ZIARRUSTAREN OROIMENEZKO I. ATLETISMO PROBA  
 

Bidezabal Atletismo Taldeak antolatuta 2015eko uztailaren 5ean egingo da, goizez, Durangoko 
(Bizkaia) Landakoko atletismo pistan. Bizkaiko Foru Aldundia, Durangoko Udala eta Durangoko 
Merinaldeko Amankomunazgoa dira babesleak. Eta laguntzaileak: Espainiako Atletismo 
Federazioa (RFEA), Euskadiko Atletismo Federazioa eta Bizkaiko Atletismo Federazioa.   
Juanjo Ziarrustaren oroimenezko I. Atletismo proba  Espainiako Atletismo Federazioaren 
egutegian dago sartuta. 
 

2. PARTE-HARTZAILEAK  
 

Euskadiko Atletismo Federazioaren (EAF) edo Espainiakoaren lizentzia duten atletak 2014/2015 
denboraldirako. 
Atzerriko atletek ere parte hartu dezakete, beti ere, lizentzia indarrean eta euren herrialdeko 
Federazioaren baimena badute Espainian lehiatzeko.  
 
 
3. IZEN-EMATEAK 
3.1 EAFko edo RFEAko lizentziadun atletak 
 
EAFko edo RFEAko lizentziadun atletek RFEAren intranet bidez egin beharko dute izen-ematea 
“lurraldeko izen-emateak” atalean. Azken eguna uztailaren 1a da, eguerdiko 12:00ak. 
Atletek denboraldi honetan lortutako marka onena aitortu beharko dute. Gutxieneko marka 
ezarriko da, eta betetzen duten atleta guztiak onartuak izango dira. Gainontzeko plazak 
gutxieneko horri gerturatzen direnekin beteko dira, beti ere, RFEAko intranet bidez izena eman 
badute.  
 
3.2 Atleta atzerritarren izen-ematea 
Antolatzaileek juanjoziarrustamemorial@gmail helbidea jarri dute eskura, eta horren bidez egin 
beharko dute honako datuok emanda: zein probatan parte hartu nahi duten eta 2015eko 
markarik onena, lizentziaren zenbakia, izen-abizenak, jaiotze data, NAN zk, kluba.  
Atleta atzerritarren izen-emateak uztailaren 1eko 12:00etarako eduki behar ditu Batzorde 
Antolatzaileak.  
 

3. ONARTUEN ZERRENDA 
 

Uztailaren 2an argitaratuko dute Antolatzaileek atleta onartuen zerrenda osoa, nazionalak eta 
atzerritarrak barne, honako web gunean:    
 
www.bidezabal.org/juanjoziarrustamemorial  

 
5. PARTE-HARTZEA BAIEZTATZEA ETA DORTSALAK  
 
Izena eman duten atletek parte hartzea baieztatu beharko dute izena emanda dauden proba hasi 
baino 60 minutu lehenago, beranduenez.  
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6. AURKEZPEN-EREMUA  

Aurkezpen-eremuan sartzeko eta irteteko ordutegia ezarriko da, eta idazkaritzan izango da 

argitaratuta probaren egunean, Bertan kontsultatu ahalko dute atletek.  

 

7. LEHIAKETAREN ORDUTEGIA 

 

 

Oharra: ordutegi hau aldatu ahalko da, behin-betiko izen-ematea zehazten denean.  

 

8. SARIAK 

Bidezabal Atletismo Taldeko antolatzaileek ondoko taulan ageri diren sariak ezarri ditu proba 

absolutu guztietarako ( Inf-Kad. salbu), beti ere beheko koadroko markak betetzen badira:  
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1. Sailkatua, 
gizon/emakumea 

2. Sailkatua, 
gizon/emakumea 

3. Sailkatua, 
gizon/emakumea 

250 €uro 150 €uro 50 €uro 

 

 Diru-saria lortzeko gutxieneko markak: 

 

 

8.1 Sari berezi metagarriak. 

Proba bakoitzean lortutakoaz gain, sari bereziak ezarri dira indarrean dagoen Nazioarteko 

Atletismo Federazioen Elkartearen (IAAF) taularen arabera, marka onena egiten duten 

emakumezkoen eta gizonezkoen kategorietarako: 

Emakumezkoen marka onena, IAAF taula Gizonezkoen marka onena, IAAF taula 

300 €uro 300 €uro 

 

Bestalde, JUANJO ZIARRUSTA saria ezarri da  marka onenarentzat (IAAF taula), bakarra, 

gizonezkoak eta emakumezkoak batera hartuta: 

Marka absolutu onena, IAAF taula 300 €uro 

 

9. ARAUDI APLIKAGARRIA 

Araudi honetan xedatzen ez den guztia RFEAren araudipean geratzen da. 


