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EGILEAK: 
 Malen Goitia 

 Izaro Labaien 

 Manex Luluaga 

 Lorea Telleria 

 Alex Artetxe 

 Sara Carrasco 

 Laida Gaztañaga 

 Nahia Irizar 

 Maialen Elola 

 Brenda Estrella 

 Gailur Elduaien 

 Martin Arsuaga 

 Yanira Carrasco 

 Unax Artetxe 

 Ibai Goitia 

 Alaitz Gorostiaga 

 Janitz Irizar 

 Goreti Mendizabal 

 Uxue Murua 

 Olaia Agirre 

 Nora Arsuaga 

 Lander Isasti 

 Lorea Luluaga 

 Martin Elola 

  

 

 

ALTZOKO KIROL  

GAZETA 
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Aurkibidea: 

  

 Maddi Amiano…….3 

 Iñaki Murua………...4 

 Maider Unda……….5 

 Adur Etxezarreta….6 

 Iraitz Arrospideri elkarrizketa……...7 

 Ainhitze Kalonje………………..12 

 Iñaki Olano……………………….13 

 Itxaso Uriarte…………………….14 

 Iñaki Artola………………………..15 

 

Eskerrak: 

Mila esker parte hartu duzuen guztioi: 

Iraitz Arrospide, Maddi Amiano, Iñaki Murua, Maider Unda, 

Adur Etxezarreta, Ainhitze Kalonje, Iñaki Olano, Itxaso Uriarte 

eta Iñaki Artola. Zuek gabe ezinezkoa egingo litzaiguke horrela-

ko lana burutzea. 

 

 

Imaz Bertsolari eskolan argitaratua 2019ko abenduan. 
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IÑAKI ARTOLA 

Jaiotze data: 1994/7/28 

Ezaugarri fisikoak: 

Altuera: 1 ,85m 

Pisua: 84kg 

Dieta: 

Pisu berdina mantentzen saiatzen da urte 
osoan zehar,  eta denetik jaten du. 

Entrenamenduak: 

Egunero leku desberdinetan entrenatzen du, eta hauek ere desberdi-
nak izaten dira. 

Eskuetan minik ez duenean,  astean hiru ordu pilotan ibiltzen da. En-
trenamendu hauek, korrika, gimnasioan,... osatzen ditu. Horrez gain, 
takoak egiten lan handia izaten du. 

Lorpenak eta sariak: 

Iñakik profesional mailan txapel bakarra du. 

Promozio mailan, Lau eta Erdiko txapela, Jokin Altunaren aurka. 

Anekdotak: 

Egun batean, partidu bat jokatzera joan zen.  Aldageletara joan ze-
nean zapatilak motxilatik atera zituen,  aurkariak, zapatila horiekin 
jokatu behar ote zuen galdetu zion. Iñakik harrituta zapatilak zer 
zuten galdetu zion eta besteak bi zapatilak ezkerreko hankakoak zi-
rela erantzun zion, momentu horretan konturatu zen Iñaki izandako 
hanka sartzeaz!!.  
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ITXASO URIARTE 

 

 

 

Jaiotze data: 1991eko irailaren 1a. 

Ezaugarri fisikoak: 

Luzera: 1,67m  

Pisua: 58kg  

 

Dieta: Nutrizionista bat du hilean behin dituen ohitura azterketa egi-

ten dio eta dietak prestatzen dizkie.  Aurre-denboran,  pisua galdu 

behar izaten du. 

Entrenamenduak: 

Gonzalo Arconada, entrenatzaileak gidatutako entrenamenduak 

jarraitzen ditu. 

Astean 6 egunetan entrenatzen du 4 orduz egunero. Atsedena as-

tean egun batean izaten dute. 

Entrenamendua luzapenak egiten hasten da, lesioak ekiditeko. 

Sariak: 

“Copa de la Reina” txapelketan garaile izan ziren, taldekide ba-

koitzari, garaikurraren  erreplika bat eman zieten. 

Eta gero zer? 

Futbola utzitakoan irakaslea izan nahi du. 
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MADDI AMIANO 
 

Jaiotze data:  

1993ko urtarrilaren 27a 

Kirola:  

Judo 

Ezaugarri fisikoak:  

Luzera:1,53m   
Pisua: 46kg  

Dieta:  

Judo txapelketan murgildurik dabiltzanean karbohidratoak eta  txapel-
ketarik ez  daudenean, dieta orekatua jarraitzen du. 

Entrenamenduak: 

Astean 4 aldiz entrenatzen du. 

Txapelketa gehien eta lortutako Sariak:  

Txapelketa gehien, Madril eta Frantzian izan ditu. 

Euskadiko txapelketa eta Espainiako txapelketan irabazle izan zen. 

Saria: gerriko beltza. 

Anekdota:  

Behin,  txapelketa batera joan zen txuriz jantzita bere aurkaria urdinez 
zihoan. Maddik azazkalak  gorriz pintatuta zeuzkan, eta epaileak uste 
zuen odola zela, ingelesez hitz egiten hasi zitzaion eta berak ez zuenez 
ezer ulertzen, bere entrenatzaileak esan zion ezin zuela azazkalak gorriz 
pintatuta ibili, orduan esparatrapuarekin bildu zituen eta txapelketa  jo-
katu zuen. 

Lanbidea:                                                         

Judoko entrenatzaile 
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Iñaki  Murua 
 

Jaiotze data:  2000ko martxoak 1 5 

Kirola: Txirrindularitza 

Ezaugarri fisikoak: 

 Luzera: 1,74m 

 Pisua: 63-60 Kg azpitik lasterketa baino 
lehen 

Dieta:  

 Kirolean tope:  Karbo hidrato asko. 

 Kirolean lasai:     Lasterketarik ez duenean nutrizionista batek egindako di-
eta. 

Entrenamenduak:  

 Non: Gimnasioan, igerilekuan, eta errepidean. 

 Zenbat: egunero 3 ordu, astean 18 ordu eta egun bateko atsedena. 

 Nolako entrenamenduak, nork prestatzen ditu?  

Pretenporadan  gimnasiora joaten da, eta gero igeri egitera joaten da. Tenpo-
radan korri egiten du eta beti bizikletan ibiltzen da.                                             

 Kiroletik bizi zarete? zertan egiten duzue lan? 

 Momentu honetan ikasten ari da, aurtengo urtean aukera izan dezake profesio-
nal mailara saltoa egiteko. 

Egindako lorpenak, sariak… 

 Errepidean 4 sari eta Espainia mailan 2 sari. 
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 IÑAKI OLANO 
Jaiotze data: 1988ko uztailaren 6a 

Kirola: korrika  eta mendi lasterketak 

Ezaugarri fisikoak: 

a) Altuera: 1,78m 

b) Pisua: 67Kg 

 Dieta:  

A) Kirolean tope gabiltzanean: karbohidratoak eta proteinak eta  gehien bat 

pasta, zerealak...   

B) Kirolean lasai: denetik jaten du 

 Entrenamenduak: 

Non: gehien bat mendian baina karreteran ere bai. 

Astean zenbat egun: 4 edo 5 egunetan  

 Egunean zenbat ordu 2 ordukoa izaten da  

Atsedena: 4 egun entrenatu ondoren bat jai.  

 Nolako entrenamenduak, nork prestatzen ditu ?   

Ez daukat inor entrenatzeko   denborarekin bere gorputza ezagutzen joan da.  

Tenporada hasi aurretik,  gehiago mendian eta karrera denean gimnasiora joa-

tea  gustatzen ez zaionez,   alaba motxilan hartuta karreteran korri egitera joaten 

da .  

 Egindako lorpen sariak: 

Karrerak irabazitakoan txapela eta bertako produktuak ematen dizkigute baina 

Goierriko karrera irabazi nuenean kiroletako zapatilak eman zizkidaten. 

Anekdota: 2016 Zegama Aizkorrin atera nintzen eta atera ginean 20º egiten zitu-

en eta  udarako arropekin joan ginen, eta gero elurra hasi zuen eta xira jantzi eta 

haurrera segitu genuen. 

 Ametsak: iazko tenporada egitea eta Zegama Aizkorrin parte hartzea. 
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Ainhitze Kalonje  
 

Jaiotze data:  1 992ko martxoak 
28an.  

Kirola:  Arrauna     

Ezaugarri fisikoak: 

 Luzera: 1,57m 

 Pisua: 60kg pisatzen du.  

Dieta:  

Dieta orekatu bat jarraitzen du. Gu-
txietan jaten ditu azukre asko dau-
kaen elikagaiak. Taldeak nutrizionistak gomendioak ematen 
dizkie. 

Entrenamendua: 

 Entrenatzaile batek gidatzen  ditu, Ainhitzek 2 ordu entre-
natzen ditu egunean Hernanin edo Pasaian.  Asteburutan  ba-
karrik edukitzen ditu atsedenaldiak. Tenporada betan daude-
nean, egun bakarreko atsedena izaten dute. 

Lorpenak: 

Kontxako banderan aritzea lorpentzat dauka. 

Kiroletik bizi: 

Egun ikasten ari da, eta ez da kiroletik bizi.  
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MAIDER UNDA 
Izena: Maider Unda  

Jaiotze data: 1977 uztailak 2 

Kirola: borroka librea 

Ezaugarri fisikoak: 

altuera: 1,75m 

pisua:66kg 

Dieta: 

Kirolean tope gabiltzenean: las-
terketa… 

Txapelketa baino lehen hidratoak egunez eta proteinak  

gauean. 

Kirolean lasai: larunbat eta igandeetan denetik jaten dut, baina zain-
duz. 

Entrenamenduak:  

Noiz: goizez entrenamendu fisikoa egiten du (bakarrik), eta arratsaldetan tek-
nikoa ( entrenatzailearekin eta beste lagun batzuekin). Akumulazio entrenamen-
tuak,  luzeagoak izaten dira eta indarreko lan karga handiarekin  egunean 5 ordu 
gutxi gora behera. Eta transformazioan, abiadura eta potentzia lantzen da eta 
horregaitik entrenamentu laburragoak dira, 3 ordutakoak. 

Atsedena: larunbat eta igandeetan 

Kiroletik bizi?   

Ez da kiroletik bizi, eta Atxeta gazta enpresan egiten du lan. 

Sariak egindako lorpenak: bai asko,  baina importanteena Domin bat Londre-
seko olinpiadetan, España mailan lortu den  bakarra. 

Bitxikeriren bat kontatzeko:- 
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 ADUR ETXEZARRETA 

 

 

Jaiotze data: 1996ko urtarrilak 27an. 

Kirola: eskia 

Ezaugarri fisikoak 

 Pisua:95 Kg 

 Luzera: 1,84 m 

Dieta: 

Lasterketak prestatzen ari denean karbohidrato eta proteinak jaten ditu. 

Entrenamenduak: 

Astean 6 egun entrenatzen du eta bat atsedena hartzen du. 

Entrenamenduak goizean goiz hasten ditu, (5-6ak) eta eguardiko orduabiak arte  elur piste-

tan eta bazkal ondoren, atseden hartu ondoren,  gimnasioan jarraitzen dute. 

Entrenamenduak eta dieta, entrenatzaileak prestatzen ditu. 

Kuiorsitatea: 

150 Km/h abiadura hartu dezake jetsieratan. 

Sariak: 

Lorpen desberdinak izan ditu, eta beti sari desberdinak dira. Iaz Mundu mailan lehenengo 

40 artean sartu zen. 

Anekdota: 

Lasterketa batetara botak ahaztuta joan eta bertako alokairu denda batean zeu-

den onenen artean aukeratu arren, aurrenengo jetsieran pistatik atera zen. 
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ENTRENAMENDUA-OHITURAK: 
 

Zenbat ordu entrenatzen dituzu egunean? eta astean? 
 

 Egunean 1,2 edo 3 ordu entrenatzen ditut goiz eta arratsalde, astean berriz 
15 ordu gutxi gora behera.  
 

Zein da zure dieta entrenatzen ari zarenean? Norbaitek prestatu dizu? 
nork? 
 
Entrenamenduaren arabera nutrizionistak dieta ezberdinak jartzen dizkit.  

 

Nolakoa da entrenamendua?  
 

Asteko 7 egunetatik 3 egun gogor, eta 4 lasaiagoak izaten dira. 
 

Nork prestatzen ditu? Nork jarraitzen ditu zure  entrenamenduak?  
 

Entrenatzaile batek prestatzen ditu eta berak jarraitzen ditu. 
 

Atseden garaietan zer egiten duzu? zenbat ordu lo? 
 

 8 ordu baino gutxiago egiten dut lo eta denbora librean neure gauzak egiten 
ditu nere familiarekin egon, lana egin… 
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Zein luzera du Behobia lasterketak? 

20 kilometrotako luzera dauka. 
 

Aurtengoan parte hartzeko asmorik ba al duzu?  

Bai noski  

 

Anekdotarik kontatzerik? 

 Lehengo karreran belauneko minekin korri egin nuen. 

Zenbat 50 km-tako lasterketetan parte hartu duzu? zeintzuetan?  

Behin,Brasoven Errumanian jokatu zen munduko txapelketa  2019ko irailaren 
1ean. 
Zein izan da zailena? eta errazena? zailena Londres maratoia izan zen,  
eta errezena Berlineko maratoia egin nuen. 

 
Ba al duzu maratoi gustukoenik?  
 

Bai Valentziako maratoia da neure gustukoena han egin nuelako markarik hone-
na.   
 

Beste lasterketa mota batzuetan parte hartzen duzu?  
 

Bai, krosa eta mendi lasterketaren batean. 

 
Zenbat sari irabazi dituzu? 
 

Sari dezente irabazi ditut, besteak beste, Munduko 5o Km-tako txapelketa.  
 

Olinpiadatara joateko gonbidapenik jaso al duzu? 
 

Amets handia baldin bada ere, lehenengo Maratoi batean 2 ordu eta 11 minutu 
azpitik iritsi beharko nuke, eta gero, Espaniar mailan hautatua izan, 3 plaza es-
kaintzen dituzte eta, eta momentu honetan, 7 pertsonek marka dute.  

 
Zer 
senti-
tzen da 
laster-
keta 
bat 
bu-
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IRAITZ ARROSPIDERI  

ELKARRIZKETA 

 
 
 
 
 
 
 

DATU PERTSONALAK: 
 

Noiz jaio zinen eta non?  

Billabonan jaio nintzen 1999ko azaroak 5an. 
 

Zein kirol gustatzen zaizkizu?  

Nire kirol gustukoenak hauek dira: atletismoa nik egiten dudalako, futbola 
Realzalea naiz, motorreko kirolak, eta esku pilota ere. 
 

Txikitan zer izan nahi zenuen edo zein zen zure ametsa? 

Futbolaria izan nahi nuen baina oso txarra nintzenez,  ikasi eta lan on bat bila-
tzea izan zen bigarren ametsa. 
 

Zergatik igeriketa utzi eta korrikan hasi zinen ? 

Unibertsitatean hasi  nintzen, eta asko entrenatu behar zen, goiz eta arratsal-
dez ondo ibiltzeko, arrazoi horregatik beste kirol bat bilatu nuen. Korrika hasi 
nintzen mantentzeko, pisua ez hartzeko. Astean bi edo hirutan aritzen nintzen. 
 

Ezagutzen duzu , iaz gure eskolan irakasle egon zen Aritz Garin korrikala-
ria?  

Bai  txikitatik eskola berera joaten ginen eta askotan  elkarrekin entrenatu 
izan dugu. 
 

Zergatik bizi zara Ingalaterran? Oso desberdina al da han edo hemen bi-
zi? zertan? 

Ikasketen ondorioz joan nintzen Ingalaterrara ingeniaritza ikasketak amai-
tzera eta bertan gelditu nintzen lan aukerak ikusi nituelako. Niretzat oso des-
berdina da han bizitzea, familia eta lagunak hemen daudelako eta faltan bota-
tzen ditudalako.  
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Ze ikasketak egin zenituen? Korrikatik bizi zara?  zertan egiten duzu lan? 

Ingeniaria naiz, hegazkinen motorrak egiten ditut eta, ez, ez naiz bizi korrika-
tik. 
 

Familiako beste kideren batek korrika egiten al du? 
 

Ez, lehengusu bat bizikletan ibiltzen da, korrika noiz behinka aritzen da eta 
oso ondo gainera..  

 

Kirolari desberdinen 
fitxa teknikoa egin 
nahi dugu, eta zera 
jakin nahi dugu, 

Zenbat neurtzen duzu? 
eta zenbat pisatzen 
duzu?   
 

Nik 1,75m neurtzen dut 
eta 65 kg pisatzen 
ditut , baina lasterketa 
baterako prestatzen ari 
naizenean 62- 63kg bi-
tartean egoten naiz. 
 

IGERIKETA:  
 

Zenbat urterekin hasi 
zinen igeriketan? noiz utzi zenuen? 
 

13-14 urterekin hasi nintzen eta 20 urte ingururekin utzi nuen. 

 

Zergatik hasi zinen igeriketan?  
 

Bitxia izan zen, gure eskolara igeriketako monitore batzuk etorri  ziren, ige-
riketako talde bat sortu behar zutela esanez, eta gonbidatu gintuzten frogak 
egitera. Lagunekin joan nintzen, igeriketa estiloa txarra nuela esan zidaten, 
baina, braza estiloko ostikada oso indartsua zelako hartu  ninduten taldean . 
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Zein da gustuko zenuen igeriketa estiloa? eta luzera? 

Hasieran bular estiloa, denborarekin lasterketak luzeagoak egiten nituen eta 
“estilos” frogan parte hartzen nuen. 
 

Igeriketako txapelketan parte hartzen ze- nuen? eta hala bada 
zenbat sari irabazi dituzu? 

Bai, Gipuzkoako,Euskadiko eta Espainia mailako txapelketetan parte har-
tu nuen, ez nintzen korrikan bezain ona, Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketetan 
hainbat aldiz podiumera igo nintzen 
 
Anekdotarik kontatzerik? 

13-14 urte nituela nire lehenengo 
txapelketa igeriketan, nire txanda iritsi 
zenean tranpolinetik botatzeko, horren 
urduri nengoen txistua jo baino lehenago 
erori egin nintzela, baina txapelketa 
batzuk, bigarren aukera uzten dute 
arrazoi horregatik txapelketa bukatzea 
lortu nuen. 
 
KORRIKA 
 

Badakigu, Behobia prestatzeko hasi 
zinela korrika, baina noiz?  
Hobby bezala hasi zen nintzen, lehen 
kontatu dudan arrazoiarengatik eta hobi 
bezala prestatu nuen lehenengo 
Behobia.. 
 

Gogorra izan al zen zure lehenengo 
Behobia? 
 Bai oso gogorra izan zen. Berandu- egi hasi nintzelako entrenatzen 2edo3 hila-
bete lehenago. 
 

Zenbat aldiz parte hartu duzu Behobian? Zein izan da denborarik one-
na?  Zortzi aldiz parte hartu dut eta nire denborarik onena ordu 1  minutu 
1 eta 45 segundutakoa da. 
 

Zein izan da lortu duzun denborarik onena? 

50 kilometroko lasterketa, 2ordu eta 57 minutuetan bukatzea. 
 
 


