
 

ONDARROAKO UDALA 

 -KIROL AGENDA- 
 

IZANDAKO SARRERAK: 43.691 FACEBOOK-eko “LAGUNAK”: 1.061 
 

HILEA UZTAILA EGUNAK 26 eta 27 

 

 

AURRERA KIROL ELKARTEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 
Aurrera Kirol Elkarteko erregionalen ohorezko mailako taldeak datorren larunbatean, uztailaren 26an ekingo dio 
2014/2015 denboraldia prestatzeari. Taldeak, 10:30etan egingo du aurkezpena Zaldupen, eta bertan ikusi ahalko 
dira taldeak egin dituen fitxaketa berriak. 
 
Aurreratu genuen bezala, Xepe Gallastegi eibartarrak jarraituko du taldea gidatzen beste urte betez.  
 

 
 

MANTENTZE LANAK ZALDUPEN 
 

ZALDUPE UDAL FUTBOL ZELAIAN MANTENTZE LANAK EGITEN DABILTZA EGUN HAUETAN. 
 

 
 



AURREDENBORALDIKO BATZARRAK 
 
2014/2015 denboraldia prestatzeko asmoarekin, Aurrerak dei egiten die eskola kiroleko taldeetako haur zein gurasoei 
behean agertzen diren ordu eta egunetan Zaldupen egingo diren batzarretara etortzeko. Esan bezala, haur zein 
gurasoentzako bilerak izango dira, baina ez da egongo entrenamendurik. 
 
Batzar horretan emango da aurredenboraldiari zein denboraldiari dagokion informazio guztia, eta guraso zein haur rek 
dudak galdetzeko aukera izango dute egun horretan. 
 

 



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

Ea horrela jarraitzen dugun!! Animo!! 
 

 
 

ONDARRUTARRAK KALAMENDIRA:  
EGUNERO BAIETZ!! 

 

ESKERRIK ASKO  
PARTE HARTZEN ZAZEN GUZTIOI!!! 

 



 



 

ONDARROA ARRAUN ELKARTEA 
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA 

 
 
Datorren igandean, uztailak 27, goizeko 11:00etan, aurtengo traineruen ARC1-KAE1 LIGAko seigarren jardunaldia 
jokatuko da LEKEITION. ANIMO MUTILAK!! BANDERI HORTXE HORTXE DABIL ETA!! 
 

1.EST 2.EST 3.EST 4.EST 5.EST 6.EST 7.EST 8.EST 9.EST 10.EST 11.EST 12.EST 

4 7 3 4 3        
 

 
 

 

 

Animo mutilak !! Zorte on!! 



 
 



  ONDARROAKO IX. GAZTE AKUATLOIA  
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 

  

 
DATORREN LARUNBATEAN, GOIZEKO11:00etan JOKATUKO DA KOAXI TRIATLOI TALDEAK ANTOLATZEN 
DABEN ONDARROAKO IX.GAZTE AKUATLOIA. EA AURTEN ERE PILLO BAT UMEK PARTE HARTZEN DABEN!! 
 

 
 

  

  

 

 



  ONDARROAKO X. TRIATLOI HERRIKOIA  
ONDARROAKO UDALAK BABESTUTAKO ELKARTEA  

 

  

 
DATORREN LARUNBATEAN, ARRATSALDEKO 16:30etan JOKATUKO DA KOAXI TRIATLOI TALDEAK 
ANTOLATZEN DABEN ONDARROAKO X. TRIATLOI HERRIKOIA. EA AURTEN ERE PILLO BAT JENDEK PARTE 
HARTZEN DABEN!! 
 

 
 

  

   



  

DESFIBRILADOREAK 
ZALDUPE UDAL KIROLDEGIAN – ZALDUPE UDAL FUTBOL ZELAIAN  

 

 
Iragan otsailaren 2an gertakari tristea jazo zen Donostiako futbol zelai batean: Tolosako jokalari Urtzi Gurrutxaga, 
partidua jokatzen ari zela bihotzekoak eman eta hil egin zen 26 urteko gaztea. 
 

Zelaian bertan saiatu ziren jokalaria erreanimatzen, lehian ari ziren taldeetako masajistak eta harmailan zegoen mediku 
bat, aurrena, eta ondoeza izan eta hamar minutu igaro ondoren iristen joan ziren anbulantzietako osasun zerbitzuak 
ondoren. 40 minutuz jardun zuten zelaian bertan, eta ospitalera eraman zuten gero. Han hil zen Urtzi Gurrutxaga, 
Ormaiztegiko gaztea. Gertaera lazgarria jazo eta gutxira, hildakoaren anaiak idatzi hunkigarri bat zabaldu zuen sare 
sozialetan; hunkigarria, eta eskaera bat jasotzen zuena. 

Ondorengo galdera botatzen du Urtziren anaia Enetzek aipatutako idatzian: "Zer gertatu izango zatekeen futbol zelaian 
defibriladore bat eduki izan balute?". Eta ondorengoa da eskaera: "Izan dadila derrigorrezkoa kirol instalazio guztietan 
desfibriladoreak egotea", horrek izan dezaken kostua dela-eta, gisa honetara jarraituz: "Ze inporta du diruak bizitzak 
salbatzeari buruz ari garenean?". Bere eskaera bete dadin eskatzeko sinadura bilketa ere jarri du martxan, bere 
anaiaren heriotzak balio izan dezan, "behintzat, beste pertsona askok bizirik jarrai ahal dezaten, desfibriladoreei esker". 

ZEIN DA DESFIBRILADORE BATEN FUNTZIOA? 
  
Bihotzaren gelditze baten aurrean bihotz hori berpiztea. Oro har, arritmia (bihotzaren erritmo arruntaren aldaketa) batek 
sortzen du bihotzaren gelditze bat. Egoera honetan, bihotzaren erritmoa azkarra da, baina, bihotzak ez du odola 
bonbeatzen.  
 

Arritmia horren aurka egiteko eta bihotzaren erritmo normala berezartzeko desfibriladorearen bitartez, deskarga 
elektriko bat egiten zaio bihotzari, ostera ere, bihotza martxan jartzeko. Deskarga behin eginda, ez bada nahikoa, ostera 
ere, deskarga gehiago burutu behar dira. Zenbat eta azkarrago hasi, orduan eta aukera gehiago izango dugu 
pertsonaren bizitza salbatzeko. Horregatik, berebiziko garrantzia du gisa honetako aparatu bat gertu eta eskuragarri 
izateak. 
    
Ondarroari dagokionez, 2013.urteko azaroan jarri zen desfibriladore bat Zaldupe Udal Kiroldegian. Eraikineko harreran 
dago kokatuta eta ekipoaren aukeratze prozesuan Ondarroako Osasun Etxeko arduraduna den Eladino Gonzalez 
medikuaren aholkuak izan ziren kontuan. Oraingoan, aldiz, Zaldupe Udal futbol zelaian horrelako beste ekipo bat jarri 
da.  
 

  

ZALDUPE UDAL KIROLDEGIAN ZALDUPE UDAL FUTBOL ZELAIAN 
 

-KIROL BATZORDEA- 
www.ondarroa.eu 

kirolagenda@gmail.com 
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