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‘Mujeres que Corren en Pamplona / Iruñeko Emakume Lasterkariak / Running Women’ kirol-klubak 650 
emakume baino gehiago biltzen ditu, zaletasun berbera dugunak: lasterka egitea. Runninga egiteko 
biltzea, jardueraz gozatzeko aukera emanen digun erritmo batean, horixe dugu helburu bakarra.
Azken batean, kirol-praktika hori emakume guztien artean bultzatzea da batzen gaituen ezaugarria, 
inolako exijentziarik gabe, bakar-bakarrik zaletasun gisa. Gure artean hainbat adinetako emakumeak 
daude –hogei eta hirurogei urte bitartekoak–, hainbat lanbidetakoak.

Lehendakaria: Begoña Echeverría Goñi
Lehendakariordea: Silvia Larrea Abaurrea
Diruzaina: Maite Roncal Eguaras
Idazkaria: Begoña Cabañas Bueno

Amaiurko gaztelua, 48
31004 Iruña (Nafarroa)

* Behin-behinekoa

OSAGARRIAK

ZUZENDARITZA BATZORDEA HELBIDE SOZIALA

HISTORIA LABURRA

2014ko udaberrian, Begoña Echeverría 
enpresariak deialdi bat zabaldu zuen Fa-
cebook bidez: “Kaixo, neskak, emakumeen 
running-talde bat sortzen ari naiz Iruñean. 
Emakume lasterkariak ezagutzen baditu-
zue, izena eman dezakete taldean. Horrek 
ez dakar ezer berekin; denok dugu gure tal-
dea eta lasterka aritzeko modu berezi bat, 
baina noizbehinka lasterketa bat egingo 
dugu denok elkarrekin”.
Hortik aurrera, gero eta neska gehiago sartu 
ziren taldean, eta, orduan, kirol-elkarte edo 
-klub bat sortu beharra ikusi genuen gure in-
teres komuna bideratze aldera, eta, halaber, 
gure ametsa betetzen laguntzeko: “Emaku-
me guztiek batera lasterka egitea”.



Talde hau kirol klub gisa sendotu nahi dugu, azken 
bi urte hauetan emandako pauso guztiek atzera-
bueltarik izan ez dezaten.

Horretarako, lasterketa propio bat antolatzen ari 
gara elkartea eratzeko behar diren funtsak lortzea-
ri begira; gainerakoa dohaintza gisa emanen zaio 
Eritasun Neuromuskularren Nafarroako Elkarteari 
(ASNAEN).

Horra hor gure Kirol Klubaren beste ezaugarri bat: 
Nafarroakoak diren eta baliabide mugatuak dituz-
ten ongintzazko entitateei lagunduko diegu beti.

Mujeres que Corren / Emakume Lasterkariak 
/ Running Women kirol klubaren aldeko I. 
lasterketak bi kirol-modalitate izanen ditu: 6 
km-ko eta 12 km-ko proba bana. Bi distant-
zia horiek kronometropean eginen dira, eta 
sariak egonen dira irabazleentzat. 

Modalitate eta sexu bakoitzean sailkatutako 
lehen hirurek sari ekonomiko bana jasoko 
dute. Zehazki, 200 € irabazlearentzat, 100 
€ bigarren sailkatuarentzat eta 50 € hiruga-
rrenarentzat. Guztira 1.400 € banatuko dira 
saritan.

Edozein adinetako emakumeek eta gizonek 
har dezakete parte lasterketetan

ZERGATIK SORTU KIROL KLUB BAT? EMAKUMEEN LASTERKETA

SARIAK

LASTERKETAREN HARTZAILEAK



I. Izena: “EMAKUME LASTERKARIAK” I. lasterketa.

II. Proba banaka eginen da.

III. Kategoriak:
 - Banaka.

IV. Parte-hartzaileek 6 km-ko ibilbidea eginen dute.

V. Lasterketa 2016ko apirilaren 10an eginen da, igan-
dearekin. Parte-hartzaile bakoitzak 9 € ordainduko du 
izena emateagatik.
Proba goizeko 11:00etan hasiko da Iruñean. Proba 6 
km-ko ibilbide bat izanen da. Emakumeek zein gizonek 
parte hartzen ahalko dute, adin-mugarik gabe.
Proba lasterka edo ibiliz eginen da, kanpo utzita edozein 
ibilgailu mota.

VI. Izen-emateak 9 €-ko prezioa du. Horren barnean 
probaren welcome bag bat eta probak iraun bitarteko 
jan-edanak sartzen dira.
Izena emateko epea apirilaren 1ean hasiko da, dortsa-
lak agortu arte.
Izena emateko: www.corriendoporelmundo.com web-
gunean edo Libre destino bidaia-agentzian, Santo Do-
mingo kaleko 25. zenbakian, Iruñean.

VII. Dortsalaren bila joateko deialdia eginen da proba-
ren aurreko astean. Parte-hartzailea Iruñetik kanpo bizi 
bada, lasterketaren egunean bertan biltzeko aukera 
izanen du. Izena ematean, honako datu hauek eman 
beharko dira:
- Izena.
- NANa.
- Jaioteguna
- Harremanetarako tel.
- Emaila.

VIII. Proban izena emanez gero, baimena ematen da 
corriendoporelmundo.com entitateak datu horiek era-
bil ditzan, bakarrik kirol- edo informazio-helburuetarako 
edota familiarrei jakinarazteko proban zehar istripu-
rik edo gaixotasunik gertatuz gero. Datu pertsonalak 
babesteko 15/1999 Lege Organikoan –abenduaren 
13koa– ezartzen denaren arabera, parte-hartzaileak 
eskubidea du fitxategi horietan sartzeko bertako edu-
kia osorik edo neurri batean zuzendu edo ezeztatu 
nahi izanez gero. Egiteko, idatziz eskatu beharko zaio 
corriendoporelmundo.com entitateari, Santo Domingo 
kaleko 25 zenbakian, 31001 Iruña, Nafarroa edo info@
corriendoporelmundo.com helbide elektronikoan.

IX. Zerbitzu medikoa. Zerbitzu medikoa egonen da pro-
ban.

X. Parte hartzeko, ezinbestekoa da dortsala eramatea. 
Kirolaren edo gizabidearen aurkako edozein jokabide, 
edo aldarrikapen, edo probaren funtzionamendu zuze-
naren aurkako ekintza nahikoa arrazoi izanen da pro-
batik kanporatzeko. 

XI. Ekitaldian parte hartzea parte-hartzaileen erantzuki-
zunpean eta arrisku propioen pean gelditzen da. Par-
te-hartzaileek, izena ematen duten unean, adierazten 
dute fisikoki sasoian daudela ekitaldian aritzeko. Medi-
ku baten baimena gomendatzen da, esfortzu-proba bat 
egin eta gero. Antolakuntzak ez du erantzukizunik hart-
zen parte-hartzaileek proban zehar hirugarrenei kalteak 
eraginez gero, zuzenean nahiz zeharka. Antolakuntzak 
erantzukizun zibilaren aseguru bat du probarako.

XII. Kirolaren edo gizabidearen aurkako edozein jokabi-
de arrazoi nahikoa izanen da probatik kanporatzeko.

XIII. Probari buruzko edozein kontsulta egin nahi izanez 
gero, jo www.corriendoporelmundo.com webgunera, 
idatzi info@corriendoporelmundo.com helbidera edo 
deitu 948222142 telefonora.

PROBAREN ARAUDIA
6 km



- 1.000 dortsal banatuko dira bi lasterketa-modalita-
teetarako: 6 km eta 12 km.
- Dortsalaren prezioa: 9 € (BEZa barne).
- Welcome bagaren barnean: dortsala + ekitaldiaren 
oparitxoa

Babesleek gune erreserbatuak izanen dituzte 
IRTEERA/HELMUGA eremuan, baita ibilbidean 
zehar ere, markaren publizitatea erakusteko. 
Elkarte baten aldeko proba bat den aldetik, 
emandakoaren %30 kentzeko aukera iza-
nen da zergetan (2015eko urtarrilaren 1ean 
49/2002 Legean izandako aldaketaren ara-
bera).

Gainera, ohiko eta 2.0 publizitate-euskarri 
guztietan agertuko dira. 

- 6 km hirian eta inguruan, irteera eta helmuga 
Iruñeko Emakumearen parkean izanik.
- Ibilbidean zehar seinaleak izanen dira, eta hor-
nidura-gune bat ere bai. 

PROBAREN NONDIK NORAKOAK BABESLEAK

PROBAREN IBILBIDEA

6 km



I. Izena: “EMAKUME LASTERKARIAK” I. lasterketa

II. Proba banaka eginen da.

III. Kategoriak:
 - Banaka.

IV. Parte-hartzaileek 12 km-ko ibilbidea eginen dute.

V. Lasterketa 2016ko apirilaren 10an eginen da, igan-
dearekin. Parte-hartzaile bakoitzak 14 € ordainduko du 
izena emateagatik. Proba goizeko 11:00etan hasiko da 
Iruñean. Proba 12 km-ko ibilbide bat izanen da. Emaku-
meek zein gizonek parte hartzen ahalko dute, adin-mu-
garik gabe. Proba lasterka edo ibiliz eginen da, kanpo 
utzita edozein ibilgailu mota.

VI. Izen-emateak 14 €-ko prezioa du. Horren barnean 
probaren welcome bag bat eta probak iraun bitarteko 
jan-edanak sartzen dira. Izena emateko epea apirilaren 
1ean hasiko da, dortsalak agortu arte. Izena emateko: 
www.corriendoporelmundo.com webgunean edo Libre 
destino bidaia-agentzian, Santo Domingo kaleko 25. 
zenbakian, Iruñean.

VII. Dortsalaren bila joateko deialdia eginen da proba-
ren aurreko astean. Parte-hartzailea Iruñetik kanpo bizi 
bada, lasterketaren egunean bertan biltzeko aukera 
izanen du. Izena ematean, honako datu hauek eman 
beharko dira:
- Izena.
- NANa.
- Jaioteguna.
- Harremanetarako tel.
- Emaila.

VIII. Proban izena emanez gero, baimena ematen da 
corriendoporelmundo.com entitateak datu horiek era-
bil ditzan, bakarrik kirol- edo informazio-helburuetarako 
edota familiarrei jakinarazteko proban zehar istripu-
rik edo gaixotasunik gertatuz gero. Datu pertsonalak 
babesteko 15/1999 Lege Organikoan –abenduaren 
13koa– ezartzen denaren arabera, parte-hartzaileak 
eskubidea du fitxategi horietan sartzeko bertako edu-
kia osorik edo neurri batean zuzendu edo ezeztatu 
nahi izanez gero. Egiteko, idatziz eskatu beharko zaio 
corriendoporelmundo.com entitateari, Santo Domingo 
kaleko 25 zenbakian, 31001 Iruña, Nafarroa edo info@
corriendoporelmundo.com helbide elektronikoan.

IX. Zerbitzu medikoa. Zerbitzu medikoa egonen da pro-
ban.

X. Parte hartzeko, ezinbestekoa da dortsala eramatea. 
Kirolaren edo gizabidearen aurkako edozein jokabide, 
edo aldarrikapen, edo probaren funtzionamendu zuze-
naren aurkako ekintza nahikoa arrazoi izanen da pro-
batik kanporatzeko. 

XI. Ekitaldian parte hartzea parte-hartzaileen erantzuki-
zunpean eta arrisku propioen pean gelditzen da. Par-
te-hartzaileek, izena ematen duten unean, adierazten 
dute fisikoki sasoian daudela ekitaldian aritzeko. Medi-
ku baten baimena gomendatzen da, esfortzu-proba bat 
egin eta gero. Antolakuntzak ez du erantzukizunik hart-
zen parte-hartzaileek proban zehar hirugarrenei kalteak 
eraginez gero, zuzenean nahiz zeharka. Antolakuntzak 
erantzukizun zibilaren aseguru bat du probarako.

XII. Kirolaren edo gizabidearen aurkako edozein jokabi-
de arrazoi nahikoa izanen da probatik kanporatzeko.

XIII. Probari buruzko edozein kontsulta egin nahi izanez 
gero, jo www.corriendoporelmundo.com webgunera, 
idatzi info@corriendoporelmundo.com helbidera edo 
deitu 948222142 telefonora.

PROBAREN ARAUDIA
12 km



- 1.000 dortsal banatuko dira bi lasterketa-modalita-
teetarako: 6 km eta 12 km.
- Dortsalaren prezioa: 14 € (BEZa barne).
- Welcome bagaren barnean: dortsala + ekitaldiaren 
oparitxoa

Babesleek gune erreserbatuak izanen dituzte 
IRTEERA/HELMUGA eremuan, baita ibilbidean 
zehar ere, markaren publizitatea erakusteko. 
Elkarte baten aldeko proba bat den aldetik, 
emandakoaren %30 kentzeko aukera iza-
nen da zergetan (2015eko urtarrilaren 1ean 
49/2002 Legean izandako aldaketaren ara-
bera).

Gainera, ohiko eta 2.0 publizitate-euskarri 
guztietan agertuko dira.

-12 km hirian eta inguruan, irteera eta helmuga 
Iruñeko Emakumearen parkean izanik. Ibilbidean 
zehar seinaleak izanen dira, eta hornidura-gune 
bat ere bai. 

PROBAREN NONDIK NORAKOAK BABESLEAK

IBILBIDEA

12 km



Oso klub aktiboa


