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1. Aurkezpena 
 
Aurten Debabarrena Raideko 5. edizioa izango da. Berrikuntza garrantzitsu batekin dator, Deban hasi 

eta amaituko dela proba, hain zuzen ere.  

Raida, abentura froga bat da, orientazioa eta gutxienez bi kirol froga izango dituen erresistentzia 

jarduera dibertigarri bat. Bi kirol proba hauek, normalean, trekking-a eta btt-a dira. Partehartzaileen 

(bikoteka) erresistentzia eta nabigazioa proban jartzen du, izan ere, mapa eta medio propioak 

bakarrik erabili ditzakete proba burutzeko. Proba hasieran, partehartzaileei mapak banatzen zaizkie. 

Mapa hauetan, mugarri ezberdinak daude irudikatuta eta mugarri bakoitzak puntuazio jakin bat 

dauka. Partehartzaileek ibilbide egokiena aukeratu eta denbora jakin baten barruan ahalik eta 

mugarri gehienetatik pasatuz ahal den puntu gehien lortzea dute helburu. .  

Talde lana, erresistentzia, estrategia, orientazioa eta naturarekiko errespetua dira kirol honen 

ezaugarririk garrantzitsuenak. Proba, auzo errepide, mendi bide eta bidexka, zelaietan… burutuko da 

eta Deban hasi eta amaituko da. Ziur gaude partehartzaileak gozatzeko moduko inguruak direla eta 

proba benetan dibertigarria izango dela.  

Bakoitzak bere erritmora egin ahal duen aktibitatea da, ez baitago puntuazio minimorik eta 

partehartzaile bakoitzak erabakitzen baitu, bere indarren arabera, zein mugarritik pasa eta zein utzi. 

Hortaz, proban mendi zaletasuna duen edonorentzat dago pentsatuta. Animatu eta parte hartu!!!  

 

  



 

4 
  

2. Kokalekua eta informazio praktikoa 
Deba (Gipuzkoan) izango da proba. Kontutan hartu aparkaleku murritza dagoela Deban eta 

autokarabanak eta turismoek leku ezberdinetan izango dutela aparkalekuak. 

Ondoren adierazten dira raideko lekurik garrantzitsuenak:  

 

 

 

 

 

 

 

3. Egitaraua 
LARUNBATA 2019.05.25 

08:15tik 09:15etara: “Aventura” probako parte hartzaileetako harrera eta dortsalen banaketa. 

Bertan T1, T2 eta PE2&3rako partehartzaileek erabiliko duten materiala ere jasoko du antolakuntzak. 

09:30: “Aventura” probako azalpen teknikoa. 

10:00: Debabarrenako V. Raideko “aventura” probako irteera. 

10:30: “Familiar” probako azalpen teknikoa. 

11:00: “Familiar” probako irteera. 

13:00: “Familiar” probako helmugaren itxiera. 

17:00: “Aventura” probako helmugaren itxiera 

18:00: Bazkaria Debako alamedako pasealeku estalian. 

18:45: Debabarenako V. Raidaren Sari banaketa. 

  

Irteera: Alamedako musika kioskoan 

Dutxak eta mangera: Polikiroldegian 

Bazkaria: Alamedako paseo estalian 

Turismoen parkina: Mendata institutoa 

Autokarabana parkina: Errota zar futbol 

zelaia 

Zoru gogorra: Elgoibarko Olaizaga 

kiroldegian. 
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4. Taldeak eta kategoriak 
Talde bakoitza bi pertsonaz osatua egongo da eta ondorengo 3 kategoria definitu dira:  

 Gizonezkoa: 2 gizonez osatutako taldeak. 

 Emakumezkoa: 2 emakumez osatutako taldeak. 

 Mistoa: Emakume eta gizon batekin osatutako taldeak. 

Puntu gehien eskuratzen dituen taldeak irabaziko du. Puntu berdinak eskuratu ezkero, denbora 

hartuko da kontutan. Puntu eta denbora berdina izan ezkero, baliza gehien hartu dituen taldeak 

irabaziko du. 

Kategoria bakoitzeko lehen 3 sailkatuentzat sari berereziak izango dira. Horretaz aparte, 

partehartzaile guztien artean, kirol materiala eta bertako produktuen zozketa egingo da. 

Debabarrenako lehen sailkatuentzat ere sari berezia egongo da. 

5. Dinamika eta probaren puntuazioa 
Irteera ematen den momentua, talde bakoitzak bere mapak hartuko ditu. Pertsona guztientzako 

egongo da mapa bat. 4 mapa egongo dira persona bakoitzeko, Herri barruko orientazioa, btt eta 

trekking 2 sekzioenak. Irteera ematen denetik, 7 ordu izango ditu talde bakoitzak ahalik eta puntu 

gehien eskuratu eta metara iristeko.  

Lehenik eta behin, herri barruko orientazioa burutu beharko da (S1). Behin amaituta, BTT sekzioa 

hasiko da eta ordutik aurrera estrategia guztiz irekia izango da. Trekkingak edozein ordenetan egin 

ahalko dira eta bttko balizak ere edozein ordenetan eta trekkingen aurretik, tartean edo gero hartu 

ahal izango dira. Gogoratu ez dela egongo derrigorrez hartu beharreko balizarik. 

 

Baliza bakoitzeko puntuazioa zailtasun fisiko, tekniko, distantzia edo edertasunagaitik egongo da 

definituta. Sailkapena talde bakoitzak hartu dituen puntuen araberakoa izango da. Lehen esan 

bezala. Puntu berdinak eskuratu ezkero, denbora hartuko da kontutan. Puntu eta denbora berdina 

izan ezkero, baliza gehien hartu dituen taldeak irabaziko du. 
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6. Informazioa teknikoa 
Ondoren, 5. Debabarrena Raideko informazio tekniko guztia: 

A. Sekzioak, mapak, distantziak eta desnibelak: 

4 Sekzio ezberdin egongo dira: 
 

 1. sekzioa: Herri barruko orientazioa + proba berezia. (Mapa A4. Eskala 1:5.000. Herriko 
planoa) 

 2. sekzioa: Btt + proba bereziak. (Mapa A3. Eskala 1:20.000. Ortofoto) 

 3. sekzioa: Trekking. (Mapa A4. Eskala 1:10.000. Ortofoto) 

 4. sekzioa: Trekking + proba berezia. (Mapa A4. Eskala 1:10.000. Ortofoto) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sekzio bakoitzak bere mapa izango du. Herri barruko orientaziokoa izan ezik, beste denak “ortofoto” 

bat izango dira, non bideak, balizak, transizioak, proba bereziak, hala nola sestra-kurba  (ekidistantzia 

5m) , errekak eta beste elementu garrantzitsu batzuk adieraziko diren. EZ da orientazio sinbologia 

espezifikoa erabiltzen mapetan. 

 

Mapak papel iragazgaitzean inprimatuko dira (herri barruko orientaziokoa izan ezin). Hau dela eta, 

ez dira urratuko, ezta apurtuko ere sastraka, euria edo izerdiarekin.  

Marra handiak baditu, bidea igarotzeko errazagoa izango da. Zenbat eta finagoa, orduan eta zailagoa 

edo bide ez nabarmena izango da. Horiz, mendi bide eta bidexkak daude marraztuak. Beltzez eta 

zuriz, asfalto edo porlanezko pistak. Karretera nagusiak bere ohiko siboloarekin egongo dira 

adierazita.   

+ PE4 

+ PE1 + PE2&3 
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1. sekzioa: Herri barruko orientazioa + proba berezia. (Mapa A4. Eskala 1:5.000) 

 Distantzia / distancia: 3,5km 

 Desnibela / desnivel (+/-): 60m 

Irteera-helmuga transizioan (T0) hasi eta bukatuko da. Sekzio honetan PE1 proba berezia ere egongo 
da, hondartzan egingo den jokua bat, hain zuzen ere. 
 
2. sekzioa: Btt + proba bereziak. (Mapa A3. Eskala 1:20.000) 

 Distantzia / distancia: 37km 

 Desnibela / desnivel (+/-): 1.100m 

Raideko btt sekzio bakarra.  

Irteera-helmuga transizioan (T0) hasi eta bukatuko da eta sekzio honetako 2 puntu ezberdinetan 

egongo dira raidean dauden bi trekking-ak egiten hasteko transizio guneak (T1 eta T2). Honetaz 

aparte, PE2 eta PE3 proba bereziak ere egongo dira. Eskalada eta espeleologia, hain zuzen ere. 

Estrategia ezberdin ugari egin ahalko dira eta oso erraza izango da ibilbidea moztea 

3. Sekzioa: Trekking. (Mapa A4. Eskala 1:10.000) 

 Distantzia / distancia: 8km 

 Desnibela / desnivel (+/-):625m 

Trekking sekzioak 1. transzioan irten eta bertara bueltatzea izango du helburu (T1).  

Sekzio nahiko lineala, baina mozteko aukerak ere eukiko dituena. 

Mapan hesi batzuk adierazi dira, laguntzakoak izango direlakoan. Hala ere, mapan ez daude 
irudikatuak benetan existitzen diren hesi guztiak. Berdez marraztuta dagoen area txiki bat ere 
badago. Bertatik ibiltzerik ez dagoela adierazi nahi da horrekin. 

4. Sekzioa: Trekking + proba berezia. (Mapa A4. Eskala 1:10.000) 

 Distantzia / distancia: 10km 

 Desnibela / desnivel (+/-): 500m 

Trekking sekzioak 2. transzioan irten eta bertara bueltatzea izango du helburu (T2).  

Sekzio nahiko lineala, baina mozteko aukerak ere eukiko dituena.  

Gainera, PE4 proba berezia ere egin ahal izango da, memoria eta geologiako ezagutzan oinarrituko 

jokoa.  
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B. Proba bereziak: 
 
PE1: Hondartzan jokoa.  (1. sekzioa) 

Proba honetan ibilide zuzen bat egongo da, luzeera eta zabalera jakin bat eukiko duena. Ibilbideari 

joan-etorri bat egin behar zaio. Hasera puntuan makil bat egongo da hondarretan erdi sartuta. 

Hasteko, kopeta makilari itsatsita, 10 buelta eman beharko zaizkio. Ondoren, ibilbidetik irten gabe, 

ibilbidearen joan-etorria egin beharko da. 

Probako puntuak eskuratuko dituzte denbora jakin batetik behera eta ibilbidetik irten gabe egiten 

duten taldeek. Partehartzaile guztiek egin beharko dute proba. 

Ikus ondorengo bideoa probaren nundik norakoa hobeto ulertzeko: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0Ruu-ZH4A 

PE2: Eskalada. (2. sekzioa) 

Bikoteko partaide bakar batek egingo du proba hau. 

Bi eskalada ibilbide egongo dira. Lehena 4+ gradukoa izango da eta 2 punto emango ditu ondo egin 

ezkero proba. Bigarrena, 5 gradukoa izango da eta 3 punto emango ditu. 

Ibilbidea osatzeko aukera bakarra egongo da. Erortzen denak ezingo du maila txikiagoko ibilbidea 

probatu. Punturik gabe geldituko da. 

Kontutan hartu proba berezi honetan material espezifikoa beharko dela. (Ikus derrigorrezko 

materiala apartatua) 

PE3: Espeleologia. (2. sekzioa) 

PE2 eta PE3 toki berdinean daude. Bikoteko bi partaideek egin beharko dute. Koba balizatuta egongo 

da eta partaideek kobako sarreratik kobako rapela kokatuta dagoen lekura iritsi beharko dira. Rapela 

egin ostean, kobaren irteera topatu beharko dute eta behin hau eginda, antolakuntzako pertsona 

batek eukiko duen baliza pikatu ahalko dute. Behin kobatik irtenda, sarrera puntura bueltatu beharko 

dira, bizikletak hartu eta raidarekin jarraitzeko. 

PE2&3 etiketa edukiko duzue bertara eramango ditugun boltsak identifikatzeko. 

Kontutan hartu proba berezi honetan material espezifikoa beharko dela. (Ikus derrigorrezko 

materiala apartatua) 

PE4: Memorian eta ezagutza geologikoan oinarritutako jokoa. (4. sekzioa) 

T2 trantsizioan 3 galdera egongo dira gogoan euki beharko direnak. Trekking sekzioan 3 

puntu  egongo dira, non panel bana egongo den, egindako galderak erantzungo dituztenak. Bikoteek 

erantzunak gogoan euki eta trekking-a amaitzean antolakuntzako pertsona bati adierazi beharko 

diete erantzun zuzenak. 

Boligrafoa eraman ahalko da bai galderak eta baita erantzunak apuntatzeko, baina antolatzaileei 

erantzuna ematerako orduan, ezingo zaio idatzitakoari begiratu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0Ruu-ZH4A
https://debabarrenaraid.wordpress.com/raid-aventura/materiala-material/
https://debabarrenaraid.wordpress.com/raid-aventura/materiala-material/
https://debabarrenaraid.wordpress.com/raid-aventura/materiala-material/
https://debabarrenaraid.wordpress.com/raid-aventura/materiala-material/
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C. Beharrezko material: 

Taldeko: 
 

 Botikina: Esparadrapo, Gasak, Benda, Antiseptikoak, Analgesikoak, Antiinflamatorioak 

 Telefono mugikorra / Teléfono móvil 

 Iparrorratza / Brújula 

 Erlojua / Reloj 

Partaideko: 

 Haize zein euritarako jaka / Chaqueta cortaviento 

 Camelback zein kantinplora (gutxienez 1 l.koa) / Bidón, Camelback o cantimplora con 

capacidad mínima de 1L 

 Material guztia eramateko motxila / Mochila con capacidad para llevar todo el material 

obligatorio por sector 

 Tapaki termikoa / Manta térmica 

 Txilibitua / Silbato 

 Buff edo kapela / Buff o Gorra 

Ekintzetarako: 
TREKKING: 

Goian aipatutakoaz aparte, belaunetararteko mediak gomendatzen dira.  

BTT 

 Konponketarako kit bat / 1 Kit de reparaciones BTT 

 Mendiko bizikleta / Bicicleta de montaña 

 Homologaturiko kasko bat / Casco homologado para ciclismo 

PROBA BEREZIAK 

PE2: Eskalada: (Pertsona bakarra bikoteko) 

 Arnesa / Arnés 

 Kaskoa / Casco (bttkoak balio du / válido el de btt) 

 Mosketoia / Mosquetón 

 Katu-hankak/ Pies de gato  (EZ beharrezko baina gomendagarria) 

PE3: Espeleologia: 

 Frontala / Frontal 

 Arnesa / Arnés 

 8 edo descendedor-era / 8 o descendedor 

 Mosketoia / Mosquetón 

 Kaskoa / Casco (bttkoak balio du / válido el de btt) 

 Guanteak / Guantes (bttkoak balio du / válido el de btt) 
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Beste proba berezietan ez da derrigorrezko materialik izango. 

Debakaturiko materiala 

 Komunkiazio tresnak (walkie talkie) 

 Nabegazio sistema elektronikoak (GPS) 

D. Transizioak eta logistika: 

Antolakuntzak partehartzaileei materiala beharrezko lekuetara gerturatuko die. 

Irteera-helmuga: (T0) 

Ano postu bat egongo da irteera gunean.  

Herritik presaka ez ibiltzeko, helmuga puntua herriko erdigunera sartu aurretik egongo da, baina 

ondoren, irteera gunera joan beharko da poliki-poliki T0 transizioan utzitako materiala jaso eta ano 

postuaz gozatzeko. 

1 transizioa: (T1) 

BTTko sekzioan, hainbat aldiz pasa ahal izango da bertatik, beti ere, estrategiaren arabera. 

Ano postu bat egongo da bertan. 

Antolakuntzak S3ko trekking-eko materiala bertaratuko du. Horretarako, partehartzaileek jasoko 

duten poltsan etiketa bat egongo da PE2&3 eta dorsal zenbakia adierazita. Etiketa hori, partaideek 

antolakuntzari entregatzen dioten motxila/maleta/kaxan jarri beharko da. 

2 transizioa: (T2) 

T1 eta T2 artean, 2km-ra egongo da eta erraza izango da bertara bizikletan iristea. 

Antolakuntzak S4ko trekking-eko zapatillak bertaratuko ditu. Basura poltsa bat banatuko da 

bikoteraren dorsal zenbakiarekin, gero antolakuntzari entregatu beharko zaiona. 

Ez da ano gunerik izango. 

Trekking-eko zapatilla pare bakarra izan ezkero, T1ean utzi edo T2an uztearen erabakia ez da gakoa 

izango raidean eta aukeretako edozein izan daiteke ona estrategikoki. 

 2. sekzioa: Eskalada y espeleologia (PE2/PE3) 

PE2 eta PE3 toki berdinean daude. Koba eta eskaladako lekura materiala bertaratuko du 

antolakuntzak. Horretarako, partehartzaileek jasoko duten poltsan etiketa bat egongo da dorsal 

zenbakiarekin eta PE2&3 identifikazioarekin. Etiketa hori, partaideek antolakuntzari entregatzen 

dioten motxila/maleta/kaxan jarri beharko da. 
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E. Kronometrajea: 

Sportident* sistema erabiliko da eta ez da deskargarik egingo probak irauten dituen bitartean. 

Pintzarik euki ezean, izen ematean adierazita antolakuntzak utziko du.  

*Sportiden pintza baduzu, ondorengo modeloak onartuko dira: Si-6, Si-9, Si10, Si-11 eta SIAC (50 

kontrol pikatzeko edukiera) 

 

F. Penalizazioak: 

Helmugara berandu heltzeak ondorengo penalizazioa eukiko dute: 3 puntu, berandu iristen den 

minutu bakoitzeko. (Adibiderz: Helmugara 17:00:01etan iritsita = -3 puntu; 17:01:01 = -6 puntu; 

17:02:01 = -9 puntu) LINRA ligako araudian adierazten denarekiko ezberdina izango da, aurtengo 

probak dituen berezitasunak kontutan hartu direlako. 

Beharrezko material guztia ez daraman taldeari, 6 puntuko penalizazio bat ezarriko zaio. 

Helmugara 17:30ak baino beranduago iritsi ezkero, kontroletik kanpo iristea suposatuko du eta 

hortaz, taldea deskalifikatua izango da. 

G. Anoak: 

2 ano puntu egongo dira.  

Lehena, irteera-helmugan kokatua egongo da (T0) eta bigarrena, 1. transizioan (T1)  

Ura, edariak, fruta, fruitu lehorran, txokolatea… egongo dira.   

Proba amaitzean bazkaria egingo da alamedako pasealeku estalian. Partehartzaileren batekin 

datorren pertsonaren batek interesa eukiko balu bazkarira etortzeko debabarrenaraid@gmail.com 

helbidera email bat bidali beharko du maiatzak 23a baino lehen, “Izen  Abizen + Bazkaria 

laguntzailea” gaian jarriz (ordainketa egunean bertan egingo da 8€). 

H. Roadbooka: 

Proba baino egun bat lehenago roadbooka argitaratuko da. Partehartzaileek jasoko duten poltsan 

ere banatuko da. 
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7. Araudia 
Araudia ondorengo linketik deskargatu ahalko da: 

Araudia 

Gogoratu boletin honetako penalizazio apartatuan adierazten direla raidean helmugara berandu 

iristearren aplikatuko direnak. Ez dira LINRA ligakoekin alderatuz, berdinak izango baina edozein 

kasutan boletinean adierazten direnak izango dira aplikatuko direnak.  

Gogoratu honela aplikatuko direla: 

Helmugara berandu heltzeak ondorengo penalizazioa eukiko dute: 3 puntu, berandu iristen den 

minutu bakoitzeko. (Adibiderz: Helmugara 17:00:01etan iritsita = -3 puntu; 17:01:01 = -6 puntu; 

17:02:01 = -9 puntu) LINRA ligako araudian adierazten denarekiko ezberdina izango da, aurtengo 

probak dituen berezitasunak kontutan hartu direlako. 

Beharrezko material guztia ez daraman taldeari, 6 puntuko penalizazio bat ezarriko zaio. 

Helmugara 17:30ak baino beranduago iritsi ezkero, kontroletik kanpo iristea suposatuko du eta 

hortaz, taldea deskalifikatua izango da. 

Baita ere, gogoratu araudian agertzen den anexo Ia sinatuta ekarri beharko dela. Irteeran ere 

egongo dira sinatzeko kopiak, badaezpada. Ondorengo bi orrietan anexo Ia. 

  

https://drive.google.com/file/d/1fzbwyfqLm2u3mhkwV5Cm3WeKBvQFgHqh/view
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Anexo I: Modelo de condiciones de participación a firmar por los participantes. 

Condiciones de Participación en el Raid Debabarrena. 

1. Conocemos y aceptamos íntegramente el Reglamento del Raid Debabarrena. 

2. Somos conscientes de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio 

natural, en lugares de difícil control y acceso, lleva implícito un riesgo adicional para los 

participantes. En virtud de ello, asistimos a voluntad e iniciativa propias, siendo 

conscientes y asumiendo los riesgos y consecuencias inherentes a nuestra participación 

en esta prueba. 

3. Acudimos con la preparación que requiere la competición, gozamos de buena salud 

general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con nuestra 

participación. Si durante la prueba, sufriéramos algún tipo incidencia que pudiera 

perjudicar gravemente nuestra salud o suponer un alto riesgo para nuestra integridad 

física, lo pondremos en conocimiento de la organización lo antes posible. 

4. Poseemos una variedad suficiente de capacidades físicas, destrezas técnicas y recursos de 

supervivencia como para garantizar nuestra propia seguridad en las distintas disciplinas y 

pruebas especiales de este evento, bajo las condiciones de autonomía en las que se 

desarrollan. Igualmente, disponemos del material deportivo y de seguridad exigido para 

las distintas modalidades en que intervendremos; se encuentra en buen estado, está 

homologado y sabemos utilizarlo con propiedad. 

5. Conocemos y dominamos los protocolos de seguridad estipulados para cada disciplina en 

la que vamos a intervenir, comprometiéndonos a cumplir las normas de seguridad 

establecidas; así como, a mantener un comportamiento responsable que no aumente en 

sobremanera los riesgos para nuestra integridad física. 

6. Nos comprometemos a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que 

relacionan. 

7. Autorizamos a la organización a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que 

tomen siempre que esté exclusivamente relacionada con nuestra participación en este 

evento. 

8. Autorizamos dar nuestros datos de contacto a las pruebas que se encuentra dentro de la 

LIga Norte de Raids de Aventura (LINRA). SÍ        NO 

 

Raider 1:                                                                   Raider 2:      

DNI raider 1:                                                            DNI raider 2: 

Firma raider 1:                                                         Firma raider 2:  
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Relación de Pautas Generales de Respeto al Medio Ambiente 
– Utilizar el número mínimo de vehículos posible y aparcar en lugares autorizados. 

– Circular con prudencia por pistas y carreteras abiertas al tráfico. 

– Circular despacio en presencia de personas, animales u otros vehículos. 

– No producir alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los 
ecosistemas. 

– No deteriorar los recursos bióticos, geológicos, culturales o, en general, del 
paisaje. 

– Sortear o evitar las zonas medioambientalmente sensibles. 

– Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso, 
fuera del agua y lejos de puntos de paso o reunión de personas, ni en lugares 
rocosos. 

– No utilizar jabones ni detergentes en las fuentes o en los cauces con agua. 

– No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio. 

– No utilizar o instalar ningún tipo de estructura o elemento que deje huella 
permanente en el medio. 

– No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares 
habilitados. 

– Retirar y trasladar todos los elementos y residuos producidos en las zonas de 
asistencia, salida o meta. 

– No abandonar restos de materiales, envoltorios o alimentos utilizados durante la 
competición. 

– Realizar el recorrido produciendo el menor ruido posible. 

– No perturbar la tranquilidad del espacio o a la fauna doméstica o salvaje. 

– Respetar el mundo rural, los derechos y costumbres locales. 

– Dejar las cancelas, verjas, cadenas o similares en la misma situación que se 
encontraron. 

– No invadir propiedades privadas o prohibidas a lo largo del recorrido. 


