
 

ONDARROAKO UDALA 

 -KIROL EMAITZAK- 
 

IZANDAKO SARRERAK: 41.068 FACEBOOK-eko “LAGUNAK”: 1.034 
 

HILEA EKAINA EGUNAK 7 eta 8 

 

 

ONDARROA ARRAUN ELKARTEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA 

 
 

HONA HEMEN ARRAUN TALDETIK BIDALI DIGUTEN KRONIKA: 
 
Asteburu honetan ere traineru estropada izan dugu (aurre-denboraldiko estropada), Lekeitioko uretan. Denboraldiari 
begira azken probak egiteko aprobetxatu du entrenatzaileak, eta nola ez, fisikoki puntua hartzen joateko. Emaitzei 
dagokionez, 15.postua eskuratu dute. 
 

 
 
 

 
 



 

ONDARROA ARRAUN ELKARTEA 
ONDARROAKO III.ARRAUN ASTEA 

 
 
 
Datorren asteari begira, Ondarroan ARRAUN ASTEA izango dugu, eta igandeko III. Antiguako Ama traineru 
estropadarekin emango zaio bukaera asteburuari. Dagoeneko 28 talde daude apuntatuta, beraz, antolakuntza handia 
beharko da guztia ondo irten dadin. 
  
Partaideak, hauexek izango dira: 
 

ACT 6 talde KAIKU, BERMEO, ORIO, SAN JUAN, PORTUGALETE eta ZIERBENA 

ARC1 8 talde 
ZUMAIA, ISUNTZA, SANTURTZI, GETARIA, ILLUNBE, ONDARROA, 
DONOSTIARRA eta ORIO B 

ARC3 11 talde 
HONDARRIBI B, ZARAUTZ, DEUSTU, ARKOTE, MUNDAKA, HIBAIKA, SANTURTZI 
B, LUTXANA, DONOSTIARRA B, ZUMAIA B eta BERMEO B 

NESKAK 3 talde ZUMAIA, HIBAIKA eta ORIO 

 
Aipatutako estropadaz gain, beste hainbat egitasmo antolatu dituzte astebururako Ondarroa Arraun Taldekoek: 
 

 Ostiral iluntzean elkartean ate irekien jardunaldia izango dugu nahi duenarentzako. 
 

 Larunbatean Itxas aurre plazan aurten gure elkartean izan ditugun talde guztien aurkezpena egingo da, hau 
aprobetxatuz, elkarteko denda jarriko dugu, bazkideen kanpainarekin jarraitu, etab. Guzti hau girotzeko 
ikusleentzako pikoteoa ere jarriko dugu. 

 

 



 



 
 
AURRERA DOA KALAMENDIKO KANPAINA ETA ORAIN ARTE BEHINTZAT, HUTSIK EGIN GABE GOAZ, 
EGUNERO IGO BAITA ONDARRUTARREN BAT BERTARA.   
 
URTEKO LEHEN BOST HILABETEAK GAINDITUTA, EA EKAINA NOLA JOATEN DEN!! 
 

EA HORRELA JARRAITZEN DUGUN!! ANIMO!! 
 

 
 

ONDARRUTARRAK KALAMENDIRA:  
EGUNERO BAIETZ!! 

 

ESKERRIK ASKO  
PARTE HARTZEN ZAZEN GUZTIOI!! 

 



 
 



 



 

ELKARRIZKETAK ONDARROAKO KIROLARIEKIN 
4 -INHAR URRUZUNO- 

 

Aurkeztu zeure burua Inhar? 
Inhar Urruzuno da nire izena, 26 urte ditut eta Gorozika auzoan bizi naiz. 
 

Noiz hazi zinan harrijasotze mundu honetan? 
Umetaz futbola, pilota eta antzekoetan ibiltzen nintzen nagusiki, gainontzeko gehienak bezala. Hala ere, San Juan jaietako herri 
kirolen emanaldiak betidanik erakartzen ninduten, ez dakit, zerbait berezia sentitzen nuen. Gero, 16-17 urte nituela, bi lagun 
Mutrikuko Pedro Salegi “Langa”rekin hasi ziren lehenik eta jarraian beste bi ere gehitu ginen. 
 

Beraz, 16-17 urterekin, orduan… 
Bai, hori da, eta hilabete batzuetara aurreneko erakustaldia izan genuen, Kalbaixoko jaietan. Handik gutxira, Mallabiko txapelketan 
ere parte hartu nuen, eta 9 partaidetik, 4.geratu nintzen. 
 

Eta hortik aurrera… 
Pixkanaka gero eta gehiago murgiltzen hasi nintzen harrijasotze munduan, gehiago entrenatzen eta txapelketak zein 
erakustaldietan parte hartzen. 
 

Lau lagunok? 
Ez, pixkanaka lagatzen joan ziren besteak… 
 

Eta emaitza aldetik? 
Garai horretan ez nuen txapelik lortu nahiz eta 2.postu batzuk egin nituen. Gustura nenbilen, progresioa ere nabarmena zen eta 
halako batean… 
 

Halako batean diozu?? 

Bai, 21 urte nituela gerrialdean ziztada eder bat izan nuen eta erabat utzi 
behar izan nuen dena. Gero, hiru urte pasatu ondoren berriro hastea 
pentsatu nuen, probatzeko gehien bat. Hasiera batean lasai, suabe eta 
presiorik gabe aritu nintzen baina urte betera edo, benetako salto 
kualitatiboa eman nuela esan dezaket. 
 

Txapelek eskuratzen orduan hasi zinen?? 

Bai, hori da. Iaz (2013) Bizkaiko harrijasotze txapelketa irabaztea lortu 
nuen, Zazpi probintzietako txapelketa ere, Leioakoa, batzuk 
aipatzeagatik, eta beste batzuetan, oso hurbil ibili nintzen, bigarren 
postuak eskuratuz. Oso urte ona izan zen niretzako 2013a. 
 
Eta nola hasi duzu aurtengo urtea?? 

Nahiko hasiera ona izan dut. Urteberrietako parejetako txapelketa irabazi nuen Izeta IVrekin batera, Errota harriaren (Iraetako 
bola) txapelketan 3.postua eskuratu nuen, Aimar Irigoien eta Izeta IVren atzetik, eta momentu onean heltzen naizela Bizkaiko 
Txapelketara pentsatzen dut. 
 
Iaz ere lortuta zaude, eta gainera, etxean, ezta?? 

Bai, horrela da. Iazko Bizkaiko Harrijasotze txapelketa “etxe aurrean” izan nuen, hau da, Gorozikan bertan, San Junetan. Lau 

harrijasotzailek parte hartu genuen eta neu izan nintzen garailea 69 jasoaldirekin. Bigarren “Urpe” sailkatu zen 58 
jasoaldirekin. Hirugarren, berriz, Zelailuze geratu zen 52 jasoaldirekin, eta azkena, estreinakoz txapelketa ofizial batean 
aurkeztu zen Magunazelaia izan zen, 43 jasoaldirekin. 
 
Eta aurten?? 

Aurten ere laurok parte hartuko dugu eta berriro txapelketa eskuratzeko gogo eta asmoarekin nago. Berriro ere Ondarroan izango 

da, baina kasu honetan, herriko frontoi nagusian, ekainaren 15ean, igandea, eguerdiko 1etan. Ea herritarrak hurbiltzen diren 
eta herrian bertan, esan bezala, bigarren aldiz Bizkaiko Txapelketa irabazterik daukadan. 
 
Zein izango da egin behar izango duzuen lana txapelketan?? 

Erabiliko ditugun harriak 113 kiloko zilindro-kopa, 113 kiloko kubiko eta 100 kiloko bola izango dira, eta harri bakoitzarekin lanean 
aritzeko 3 minutuko saioak izango ditugu. “Kilo” gehien altxatzen duena izango da garailea. 

 



Ea horrela den. Nolakoak izaten dira zure entrenamenduak?? 

Neguan, etxean entrenatzen dut nagusiki. Gimnasio bat egokituta daukat eta “barruko lana” egiten dut nagusiki. “Kaji” deitzen 
dioguna ere landu behar izaten dut, noski, eta mendian ibiltzen naiz gehien bat, oinez, korrika zein bizikletan. Gero, entrenamendu 
espezifikoak daude, eta horretarako Mallabira joaten naiz astean bi aldiz, Zelairekin entrenatzera, bera baitut azken bi urteotako 
entrenatzailea. Etxean ere baditut harri batzuk, behar denean, hemen ere aritzeko.  
 

  
 

Eta txapelketaz gain?? 

Txapelketaz gain, erakustaldietan ibiltzen naiz. Nondik deitu, hara joan. Jakina denez, harri handietan edo txikietan ibili edo 
espezializatzen gara harrijasotzaileak, eta nire kasuan, harri txikietan ibiltzen naiz. Euskal Herrian ibiltzen naiz nagusiki baina 
tarteka, kanpotik ere deitzen digute, Estremadurako Corian, esaterako. Bestalde, datorren urtean tokatzen dira bost urtero 
ospatzen diren Idahoko Euskal Jaiak, eta bertan egongo naiz. 2010 edizioan ere joateko nintzen baina lehen aipatutako lesioa 
medio, ezin izan nuen joan. Ilusioa berezia daukat bertara joateko. 

 

 
 

ZORTE ON INHAR, DATORREN DOMEKAN, 
ONDARROAKO FRONTOIAN JOKATUKO DEN  
BIZKAIKO HARRIJASOTZE TXAPELKETAN!! 



 



 
 

ANIMATU ETA HURBILDU ZAITEZ  
DOMEKA EGUERDIAN FRONTOIRA 



  KOAXI TRIATLOI TALDEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 

  

 
Hona hemen KOAXI TRIATLOI TALDETIK bidali diguten informazioa: 
 

 SANTZURTZIKO II. TRIALTOIA (0´750 – 20 – 5) 
 

MUTILAK AITOR LARRAÑAGA 01 : 17 : 14 93. POSTUAN 
 

 
 

 MIMIZANGO TRIATLOIA (0´750 – 20 – 5) 
 
AITZIBER GOMEZ: 1:23:03 denborarekin, 17. Postuan  

 

NESKAK AITZIBER GOMEZ 01 : 23 : 03 17. POSTUAN 
 

 MIMIZANGO TRIATLOIA (1´5- 40 – 10) 
 

MUTILAK 
ASIER LEON 02 : 16 : 58 79. POSTUAN 

SEBER URIBE 02 : 21 : 35 123. POSTUAN 
 
 



 

AURRERA KIROL ELKARTEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 

XI. URIA MEMORIALA 
 
2003ko A alebinek hirugarren postua eskuratu dute gaur Lezaman jokatu den "XI. JAVIER URIA MEMORIALEAN".  
Multzoen fasean final laurdenetara sailkatzea lortu ondoren, partidu hau ere irabazi egin dute. Final erdietan baina, ezin 
izan dute Danok Bat taldea mendean hartu. Dudarik gabe hirugarren postu ederra eta denboraldiari amaiera emateko 
modu ederra. 
 

 
 
Bestalde, 2001eko Infantilek ere Ermuaren aurka lagunarteko partidu bat jokatuz eman zioten amaiera aurtengo 
denboraldiari 
 

 
 



Ander Bedialaunetak ezin izan zuen gorren Europako Txapelketa irabazi iragan asteburuan. Finaleraino heltzea lortu 
zuten arren, ez ziren gai izan iaz lortutako garaikurra berriz ere irabazteko. Dudarik gabe, esperientzia ederra bizi izan 
zuen Anderrek Huelvako CSD taldeari esker. 
 

 
 

 
 

-KIROL BATZORDEA- 
www.ondarroa.eu 

kirolagenda@gmail.com 
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