
ALBOAN euren bizitza aldatzeko borrokatzen diren Emakume Ausartei lagunduz 
lasterketa solidarioaren 6. edizioa egingo da Vitoria-Gasteizen.  
 
  
Distantzia 
 
Ibili beharreko distantzia 6,200 km-koa izango da. San Prudentzio kalean hasiko da, 
goizeko 11.30etan. Lasterketa egiteko ordu bat emango da gehienez.  
 
IBILBIDEA: IRTEERA – San Prudentzio kalea (Arka plaza), San Prudentzio kalea, 
Foru kalea, Florida kalea, San Antonio kalea, San Prudentzio kalea, Foru kalea, Florida 
kalea, Senda ibilbidea, Frai Frantzisko ibilbidea, Cervantes ibilbidea, Frai Frantzisko 
ibilbidea, Batan ibilbidea, Nieves Cano kalea, Justo Velez de Elorriaga kalea, 
Unibertsitateko ibilbidea, San Antonio kalea, San Prudentzio kalea.  
 
HELMUGA  
 
Arabako Atletismo Federazioko Epaileen Batzordearen esku egongo da lasterketaren 
kontrola.  
 
 Partehartzea  
 
Nahi duen pertsona orok hartu ahal izango du parte lasterketan, federatuta egon ala ez 
egon, 2000an edo lehenago jaio bada. Adin txkoeurn baimehrko dute . Nork bere 
erantzukizunaren pean hartzen du parte proban, eta berau amaitzeko behar besteko 
maila fisikoa dauka.  
 
Parte-hartzaile guztiek onartzen dute araudi hau, parte hartzearekin bakarrik.  
 
Izen-ematea  
 
Izen-emateko epea otsailaren 7an hasiko da eta martxoaren 3an amaituko da, 15:00etan. 
Izena emateko, inskripzio-orria bete beharko da, hurrengoa webgunean: 
www.alboan.org/carrera-mujeres-valientes  
 
Izen-ematearen kuota 11 eurokoa izango da. Gainera, ekarpenetarako “Zero dortsala” 
ere egongo da, borondatez nahi duen zenbatekoa eman dezan edozein pertsona edo 
erakundek.  
 
Aipatu web orrialdearen bidez ordainduko da izen-ematearen kuota, eta ALBOANek 
kudeatzen dituen proiektuetara bideratuko da bildutakoa. ALBOANek kudeatzen ditu 
proiektu horiek, egoera txarrean dauden emakumeen taldeei laguntze aldera.  
 
Gehienez, 500 pertsonak hartuko dute parte proban.  
 
Oinez egin beharreko lasterketa denez, ezin daiteke patinekin, patineteekin zein 
bizikletekin egin, eta, era berean, ezin daiteke maskotekin lagunduta egin.  
 
Antolakuntzak baimendutako ibilgailuek bakarrik jarraitu ahal izango dute lasterketa. 
Parte-hartzaileei ezin izango zaie bizikletaz lagundu.  



 
Antolakuntza ez da erantzule egingo parte-hartzaileek proban eragin ditzaketen kalte-
galeren edo lesioen aurrean, ez beraien buruari eragindakoak badira, ez beste pertsona 
batzuei eragindakoak badira. Modu berean, ez da erantzule egingo hirugarrenek 
atletaren bati kalte eragingo baliote ere. ALBOAN Fundazioak kontratatuko poliza 
aseguru batek estaliko du probaren erantzukizun zibilerako arriskua.  
 
Dortsalen hartzea  
 
Dortsalak martxoaren 1ean eta 2an 17:00etatik 19.30etara banatuko dira, baita 
martxoaren 3an 10:00etatik 14:00etara ere, ALBOANen Gasteizko egoitzan (Estenaga 
Apezpikuaren kalea, 1), eta lasterketaren egunean, 10:30etatik aurrera, irteera eremuan. 
Dortsala hartu ahal izateko beharrezkoa izango da izen-ematearen ziurtagiria eta NANa 
aurkeztea. Dortsalarekin batera, probaren oroitzapenezko kamiseta emango da.  
 
Dortsalak bularraldean jarriko dira ikusgai, tolestu gabe. Dortsalik gabeko korrikalariek 
ezin izango dute parte hartu, ez eta helmugara sartu ere.  
 
Opariak  
 
Proba ongintzazkoa eta parte-hartzailea denez, ez da diru-saririk egongo, baina opariak 
emango zaizkie sexu bakoitzeko lehen sailkatuei.  
 
 
HORNIDURA.- Antolakuntzak likidoetan eta barra energetikoetan oinarritutako 
hornidura emango die proba amaitzen duten parte-hartzaileei.  
 
JANTZITEGIA.- Jantzitegi zerbitzua egongo da helmugaren ondoan. Eskura emango 
den poltsa batean sartu ahal izango da arropa, eta dortsaleko zenbaki bera izango duen 
pegatina batekin bereiziko da.  
  
DATUAK 
Araudi hau onartzearekin, parte-hartzaileek berariaz onartzen eta onesten dute artikulu 
honetan aurreikusitakoa, datu pertsonalen trataerari dagokionean.  
 
Proban izen-ematearen eta araudi hau onartzearen bidez, eta Datu Pertsonalak 
Babesteko abenduaren 13ko 15/199 Lege Organikoan ezarritakoarekin eta horren 
garapen araudiarekin bat eginez, partehartzaileak berariaz onartzen du inskripzio-
orriaren bidez nahita eman dituen datu pertsonalak horien trataeraren arduradunen 
titulartasuneko fitxategietan sartzea: ALBOAN Fundazioaren fitxategietan sartzea, 
alegia. Aipatu datuak parte-hartzaile guztiak identifikatu ahal izateko erabiliko dira, bai 
eta proba antolatzeko eta bertan parte hartzeko beharrezkoak diren administrazio 
kudeaketa eta bestelako kudeaketa guztiak burutzeko, eta ALBOAN Fundazioaren 
jarduerei, produktuei eta zerbitzuei buruz informatzeko ere.  
 
Parte-hartzaileek edozein unetan erabili ahal izango dute beren datu pertsonalak 
ikusteko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta horien gaineko trataerari aurka egiteko 
eskubidea, Datuak Babesteko Lege Organikoan aurreikusitako termino eta baldintzetan, 
eta ALBOAN Fundazioari idazkia bidaliz alboan@alboan.org helbidera, egiaztapen 
agiriaren kopia erantsita.  



 
Argazkiak 
 
Ekimenak iraun bitartean, antolakuntzak ekitaldiko parte-hartzaileei argazkiak aterako 
dizkiela aurreikusten da.  
 
Argazkiak lasterketaren webgunean deskargatu ahal izango dira. Izen-emate hutsarekin, 
partehartzaileak onartu eta onetsi egiten du bere argazkiak lasterketaren webgune 
ofizialean zein ALBOAN Fundazioaren webgune ofizialean argitaratu ahal izatea, 
ekitaldia jendarteratzeko xedez bada. Era berean, lasterketan inskribatu duen adin 
txikikoaren legezko ordezkaritza-ahalmena duela onartzen eta bermatzen du, aldi 
berean, aipatu adin txikikoa agertzen den argazkiak bitarteko berberen bidez eta xede 
berarekin argitaratzeko baimena emanez.  
 
Informazioa  
 
Lasterketaren www.alboan.org/carrerasolidaria webgune ofizialean eta 945 202 676 
telefono zenbakian.  
 
 


