p031_oarsoaldea_Maquetación 1 2022-11-08 13:17 Página 1

BEHOBIA-DONOSTIA

2 0 2 2

BIDASOA.HITZA.EUS
OARSOALDEA.HITZA.EUS
ARGAZKIA: Olaia Gerenediain Ruiz de Gauna

30.000
helburu
Etziko Behobia-Donostia lasterketan 30.000
kirolari aterako dira. Horietako bakoitzak
helburu bat izango du, baina bada
den-denek partekatzen duten asmo bat:
gozatzea.
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Korrikalari talde bat, iazko Behobia-Donostian, Irungo Kolon hiribidean. Aizpea Amas

Zorioneko
kolapsoa
Etzi inguruko errepideetatik autoz mugitzea zaila izango da,
Behobia-Donostiagatik. Urtean behin korrikalariek bereganatzen
dituzte horiek, baita animatzen izango diren herritarrek ere.
URKO ETXEBESTE PETRIRENA

U

rtean behin bada ekitaldi bat
Oarsoaldeko eta Irungo nahiz
Hondarribiko errepide nagusienak, eta horien bazterrak,
kolapsatzen dituena. Behobia-Donostia
lasterketa da horren erantzule. Zorioneko kolapsoa askorentzat, Irungo, Hondarribiko, Errenteria-Oreretako, Lezoko,

Oiartzungo eta Pasaiako 1.000 bat korrikalari izango direlako etziko hogei kilometroko lasterketan parte hartzen, eta
kontaezina izango delako haiek eta beste
29.000 kirolariak animatzen izango diren zaleak. Etzi da 57. Behobia-Donostia.
Irungo auzoa eta Gipuzkoako hiriburua batzen dituen lasterketaren hiru
laurdenak Bidasoko eta Oarsoaldeko
errepideetatik dira. Beraz, Fortuna Kirol
Elkarteak antolatzen duen proba erral-

doiaren ezinbesteko erreferentzia diraBehobiako irteera, Irungo Kolon hiribidea, Gaintxurizketa, Lintzirin, Errenteria-Orereta, Antxo, edo Eskalerillas.
Hemengo korrikalariek ederki asko ezagutzen dituzte eremu horiek, baina kanpokoak berri direnez, aukera izango dute
Gipuzkoa ipar-ekialdeko zati honen gorabeherak, eta batez ere zaleen berotasuna ezagutzeko.
Iazko Behobia-Donostia bukatu zuten
25.418 kirolarietatik, 847 izan ziren
Oarsoaldeko lau herrietakoren batekoak, edo irundarrak nahiz hondarribiarrak. Aurten, milara hurbil daiteke zifra
hori, partaideen kopurua iazkoa baino
handiagoa izango delako. 30.000koa
hain zuzen ere. Aste batzuk dira jada
izena emateko aukera ezabatu zela, parte
hartzaileen muga horretara iritsita. Horien guztien jarduna Runloc izeneko
aplikazioarekin jarraitu ahalko da etzi,
zuzen-zuzenean.
Alta, HITZA-k igandean bertan lau tokitan ateratako irudiekin galeriak publikatuko ditu bidasoa.hitza.eus eta oarsoaldea.hitza.eus webguneetan, eta astelehenean, ohikoa den moduan, herriz
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BEHOBIA TXIKIA
BERRESKURATU DUTE
2020ko eta 2021eko ekitaldietan COVID-19aren eraginez bertan behera
gelditu ondoren, aurten Behobia Txikia berreskuratu dute antolatzaileek.
Donostiako Anoetako atletismo pistak jasoko ditu gazteenen korrikaldi
saioak bihar (larunbata) arratsaldean.
Korrika Gazterik, ordea, ez dute egingo aurten ere.
Biharko gazteenen lasterketak 4-13
adin tartekoentzat dira, eta horiek
adinaren araberako lau multzotan
sailkatu dituzte. Lehen taldearen karrera 15:00etan hasiko da, eta azkenarena 16:30ean.

herrikako sailkapenak erraztuko ditu
webgune horien bitartez.

PARTAIDEEN EZAUGARRIAK
Partaide gehien izan dituen BehobiaDonostia 2015ekoa izan zen, 33.788rekin
helmugan. Edizio jendetsuenen artetik
bigarrena 2019koa, 33.379k bukatu baitzuten lasterketa. 2020an ez zen egin
(birtuala bai), eta iaz, 25.418 izan ziren
Behobia eta Donostia arteko bidea osorik egin zutenak. Aurtengoan, izenemateen muga 30.000an jarri dute, Fortuna Kirol Elkarteak adierazi duenez logistika arazoak ekarri dituelako mundu
mailako krisiak: «Zaila da etorkizuna
antzematen, baina aurreikusi dugu aldaketa gehiago eta sakonagoak egin beharko direla». 2010n, adibidez, 20.809 izan
ziren helmugara iritsi zirenak.
Bestalde, urtero gorantz doa emakumeen parte hartzea. Aurten %29ra hurbildu da, 2021ekoa %25ekoa izan zenean. 1999an ez zen %10era iristen emakumeen kopurua.
Jatorriari begiratuta asko zabaldu da
partaideen nolakotasuna. Munduko toki
askotatik datoz korrikalariak Behobiara.
Aurten, gainera, datu esanguratsua aurki daiteke: Kataluniatik etorritako korrikalariak gehiago izango dira (6.531)
gipuzkoarrak baino (5.765). 5

Euskotrenek 11 topo berezi prestatu
ditu iganderako. HITZA

Gaur eta bihar Kursaalen utz daitezke
motxila eta poltsak. Fortuna KE

Behobiako
irteerara garraio
publikoan joatea
aholkatu dute

Kursaalen utzi
ahal izango dira
motxilak aldez
aurretik

Etzi irteeran izango diren 30.000 korrikalarietatik gehienak Irun kanpotik
iritsiko dira hasierako puntura. Gutxi
gorabehera ordu eta erdiko denbora
tartean joango dira horiek guztiak hasierako lerroa dagoen eremura. Fortuna
Kirol Elkarteko antolatzaileek aholkatu dute hara garraio publikoan joateko.
Renfeko, Euskotreneko nahiz Ekialdebuseko zerbitzu bereziak daude.
Renfen, adibidez, 07:46tik 10:38ra
zazpi tren berezi aterako dira, Antxoko
geltokia erreferentzia hartuta. Tren
horiek hiru minutu geroago izango dira
Lezo-Errenteria geltokian, eta hamahiru minutuan iritsiko dira Kateakora. Irungo geltoki nagusian lanzadera
moduko autobusak izango dira.
Euskotrenek, berriz, 07:57tik
10:27ra 11 zerbitzu presatu ditu, betiere Antxoko geltokia erreferentzia hartuta. Ohiko geldialdiak egingo dituzte
tren horiek Oarsoaldeko eta Irungo
geltokietan; Ficoba izango da irteeratik
hurbilen dagoena, eta handik Behobiara autobusak daude.
Trenbide bidezko garraiobideen tiketen prezioa 1,50 eurokoa da
(trena+autobusa).
Ekialdebusek bi zerbitzu berezi
prestatu ditu, San Pedrotik eta Donibanetik 08:00etan aterako direnak.
Lehenak Antxon eta Errenteria-Oreretan egingo ditu geldialdiak, eta bigarrenak Lezon eta Errenteria-Oreretan.

Donostiako Kursaalen egingo dute
2022ko Behobia-Donostia lasterketaren azoka, eta horrekin batera, korrikalariek igandean, lasterketa ondoren aldatzeko arropa duten motxilak eta
poltsak uzteko aukera izango dute, baita dortsalak jasotzekoa ere. Hala, gaur
(ostirala) 12:00etatik 21:00etara izango dira zabalik hiriburuko aretoko ateak hura bisitatzeko, eta aldi berean
nahi duenak bere arropa uzteko edo
zenbakia hartzeko. Bihar (larunbata),
berriz, 10:00etatik 20:00etara egongo
da irekita Kursaal.
Etzirako (igandea) bertan, ondasunak uzteko bi kontsigna gune prestatu
dituzte antolatzaileek: lehena Donostiako Gipuzkoa plazan ezarri dute, eta
07:45etik aurrera izango da zabalik;
bestea, ordea, Behobiako irteeran egokituko dute, han kamioia izango baita
08:00etatik aurrera korrikalarien aldatzeko arropa duten zakuak jasotzeko.
Horiek guztiak 20 kilometroko lasterketa bukatzerakoan jaso ahal izango
dituzte korrikalariek. Gipuzkoa plazako arkupeetan har daitezke motxilak
eta poltsak, baina derrigorrezkoa izango da dortsalaren zenbakia aurkeztea
horiek berreskuratzeko.
Azkenik, dutxa zerbitzua erabil daitekeela adierazi dute lasterketaren arduradunek: Donostiako Manteo eta
Pio Baroja kiroldegietan, nahiz belodromoan ezarri dituzte.
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Korrikalarien segizioa, iaz, Antxon. Ikusleak hiru orduz egon daitezke gutxienez, nahi
badute, bide ertzean lasterkariak animatzen. Olaia Gerendiain

20.000 metro
emozio
Behobiako irteeran izango diren guztiek helbururen bat izango
dute. Asko kronometroari estu begira joango dira, baina beste
hainbaten xede izango da lasterketa pozik bukatzea.

orrikalari adina helburuk bat
egingo dute etzi Behobiako irteeran. Errepidean izango diren lasterkari den-denek helbururen bat izango dute, eta Donostiako
Bulebarreko helmugara iristean euren
buruari esango diote ea aurreikusitakoarekin konplitu duten, edo ez. Ondokoek, ziur, emaitza edozein izanda ere, zoriondu egingo dituztela parte hartzaile
guzti-guztiak.
Oarsoaldeko eta Bidasoko korrikalariek pizgarri berezia dute Behobia-Donostian. Afizioa alde dute. Asko izango
dira Euskal Herritik kanpo asteburu honetan bi eskualdeetan nahiz Donostian
asteburu-pasa egingo dute kirolariak,
baina bertakoek adina animorik ez dute
jasoko. Errepide bazterrera begiratuta
oihuka ari diren pertsonen aurpegi ezezagunak izango dituzte aurrez aurre.
Kanpotik etorritako horiek ez dituzte
ondokoen edo hurbilekoen animoak
izango, baina ziur roller, handbike kirolari, eta korrikalari guztiek uneren batean ezezagun horien babesa izango dutela
motelaldiren batean aurrera egiteko grina pizteko.
Oarsoaldeko eta Irun nahiz Hondarribiko 1.000 bat partaide izango ditu etziko lasterketak. Euskal Herriko jendetsuena da, eta duen ospea nazioko mugetatik askoz harago doa. Horren
jakitun, kolore orotariko elastikoen segizio izerditsuarekin bat egin duten bertako korrikalariek begi bat errepidean,
eta bestea publikoari begira izango dute.
Askok jakingo dute non dituzten ezagun
edo senideak; haiengana iristerako,
nahiz eta leher-leher eginda egon, irribarrerik zabalena egiten saiatuko dira.
Gero, gerokoak.
HITZA-k etzi irteeran izango diren bederatzi korrikalariren iritzi eta testigantzak jaso ditu. Ia denek hitz bat behin
baino gehiagotan errepikatu dute: gozatu. Izan ere, gozamenik ez bada, ez du
zentzurik Behobia eta Donostia lotzen
dituen hogei kilometroko bidea korrika
egiteak. Nor bere helburuarekin, baina
gozatzea da asmoa. 5
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«Behobiako unerik
politena Antxotik
pasatzea da»

«Zirrara berezi bat
sortzen dit beti
lasterketak»

Leire Juanbeltz
Errenteria-Orereta

Nebai Muñoz
Pasaia

Itsaso Leunda
Hondarribia

Aurten hirugarrenez egingo dut Behobia-Donostia. 2019koa egin nuen,
2020an geldialdia izan zen, eta iaz
errepikatu nuen. Nire helburua da,
hasteko, gozatzea. Oso gustuko dut
lasterketa. Orain Bartzelonan bizi
naiz, eta harantz [Gipuzkoarantz] espresuki joango naiz lasterketan parte
hartzera, asteburu-pasa. Ahal badut,
noski, iaz egindako denbora gutxitu
nahiko nuke, baina helburu nagusia
disfrutatzea da. Gozatzeko lasterketa
bat da Behobia-Donostia.
Lasterketako unerik kutunena,
errenteriarra izanik, nire herritik pasatzen den unea da. Gamon Zumardiko zuzengunea oso emozionantea
da, ezagun asko daudelako. Berez,
lasterketan, sekulako giroa dago herrian, eta handik pasatzen naizenean... sekulakoa da.
Entrenamendu aldetik, aurten serioago nabil. Aita asko ibilia da korrikaren munduan, eta hari esan nion
entrenamenduak emateko. Nahiko
kasu egin diot!

Bigarren Behobia dut aurtengoa, lehena 2019koa izan zen, pandemiaren
aurrekoa. Nire helburua ordubete eta
hogeita bost minututik jaistea izango
da, hau da, aurretik dudan marka
gainditzea. Prestaketa nahiko ona
egin dut, bi hilabetez izan naiz entrenamenduekin, gogor. Azken astean
gutxi entrenatuko dut, kanpoan nagoelako lanean [Oxford-etik, Ingalaterratik erantzun ditu HITZA-ren galderak].
Behobiako unerik politena niretzat
Antxotik pasatzea da, inolako zalantzarik gabe. Lagunak, familia... han
nituen denak animatzen aurrenekoz
atera nintzenean, beraz, oso une ona
eta polita izan zen niretzat.
Nire kaxoian bakarrik aterako naiz,
baina hurbileko asko izango dira lasterketan. Adibidez, June Muxika bikotekidea aterako da, Gorka Simon
kuadrillako kidea, baita nire aita ere
[Behobia asko egindakoa da]. Norbera bere aldetik aterako gara, baina han
izango gara.

Behobia-Donostia asko egin ditut,
eta egia esan, ez dut oso gogoan zenbatgarrena den aurtengoa. Iazko
marka hobetzea, eta ondo pasatzea
dira nire asmoak. Azken batean zale
asko daude errepide ertzetan, ez bakarrik bertako herrietakoak, Gipuzkoa osotik etorritakoak ere. Ilusio
berezia egiten dit karrerak, gainera,
txiki-txikitatik ikusi dudalako telebistatik edo errepidetik. 18 urte bete
nituenean egin nuen lehenengoz. Ordutik, zirrara berezi bat sortzen dit
beti lasterketak. Iruneko pasaera da
niretzat bereziena, Kolonekoa. Irunen familia dut, eta beti izaten naiz
begira ea non dauden izeba-osabak.
Prestaketarekin lagun batzuen laguntza izan dut, sei asteko plangintza
bat egin dugu. Lehen errendimenduko kirolaria nintzen, baina duela urte
eta erdi ama izan nintzen. Beraz,
orain kirolaren beste ikuspegi bat bizitzen ari naiz. Lehen egintzat ematen nituen gauzak, orain erronka eta
ilusio bereziak dira.

BEHOBIA-DONOSTIA 2022

«Gozatzeko
lasterketa bat da
Behobia-Donostia»

OARSO BIDASOKO HITZA

35

p036-037_oarsoaldea_Maquetación 1 2022-11-08 13:43 Página 1

BEHOBIA-DONOSTIA 2022

OARSO BIDASOKO HITZA

36

«Kuadrillaren ordezkari
bakarra izango naiz
aurten»

«Lehengo urtean bertan
pentsatu nuen izena
emango nuela»

«Nire denbora helburua
aspaldi bete nuen, beraz,
gozatzera aterako naiz»

Peio Campiña
Lezo

Jara Gartzia
Oiartzun

Alfredo Oraa
Irun

Bosgarrenez aterako naiz BehobiaDonostian. Lehena 2017koa izan
nuen, eta 2020koa kenduta ez zelako
egin, ordutik denetan parte hartu
dut. Lagun batengatik eman nuen
izena lehenengoz: harekin korrikan
denbora antzekoetan ibiltzen nintzen eta izena ematera animatu ginen. Lagunak Behobia hura egin zuen
soilik, eta nik jarraitu nuen. Gainera,
nire kuadrillako inor ere ez da aterako aurten, beraz, kuadrillaren ordezkari bakarra izango naiz!
Irteera oso polita da. Errenteriako
irteerako gasolindegiko maldaren
bukaera ere polita izaten da, Lezoko
ezagun asko izaten direlako bertan.
Berezia da lasterketa, ikusle asko izaten delako errepidean animatzen.
Hau da, giroa polita da eta horrek
asko laguntzen du. Ez dut ezagutu
zirkuitu zaharra, Lezotik pasatzen
zenekoa; pentsatzen dut herriko jendearentzat polita izango zela herritik
pasa, eta herritarrek animatzea. Ni
hala izaten nintzen behintzat.

Nire bigarren Behobia da etzikoa, iaz
atera nintzen lehenengoz. Oso esperientzia ona izan zen. Aurretik entzuna nuen oso lasterketa polita zela,
batez ere duen fama eta giroagatik.
Aitarekin batera atera nintzen, eta
asko gozatu nuen. Lehengo urtean
bertan pentsatu nuen aurtengoan seguru izena emango nuela. Halaxe
izan da.
Nire helburu nagusia ongi pasatzea
izango da, karreraz disfrutatzea.
Denbora helbururik ez dut, aitarekin
aterako naiz, eta elkarrekin gozatzea
dugu xede. Iaz, Gaintxurizketako
gainean eta Errenteriako pasaeran
asko gozatu genuen, asko gustatu zitzaidan; jende asko zegoen, animatzen, pozik.
Entrenamenduak ondo daramatzat. Behobia ez dut bereziki prestatu, urtean zehar ere entrenatzen eta
korrika ibiltzen naizelako, askotariko
entrenamenduekin. Adibidez, Iruñeko Zubiri maratoi erdia egina dut aurretik, urrian.

Hemezortzigarren Behobia da igandekoa niretzat. Badut esperientzia,
beraz. Gainera, Behobia auzoan bizi
naiz, eta horrek are bereziago egiten
du lasterketa. Beraz, egungo zirkuitua eta aurrekoa ezagutzen ditut.
Giro aldetik oraingoa politagoa da;
orain Oreretatik pasatzen da, eta sekulakoa da, jende gehiago dago, giroa
hobea da.
Igandeko helburua helmugara
ondo iristea izango da, ahal badut ordubete eta hogei edo hogeita hamar
minutu inguruan ibiltzea. Aspaldi
bete nuen nire denbora helburua [ordubete eta hamazazpi minutuko
marka egina du], beraz, gozatzera
aterako naiz, ondo pasatzera.
Esan dut. Oso berezia da karrera
niretzat. Behobian bizi naiz, etxe ondotik ateratzen da lasterketa, eta bere
xarma badu Behobiak korrikalari
modura baita behobiar bezala ere.
Txirrindularitzan Frantziako Tourra
bezala da, oso berezia da kirol ekitaldi hau.
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«Bizitzan behin
gutxienez egiteko
asmoa nuen»

«Jendeak eramaten
zaitu, animoek
bultzatzen zaituzte»

Larraitz Etxebeste
Oiartzun

Martin Altuna
Hondarribia

Leire Amiano
Lezo

Iaz egin nuen lehenengo Behobia, beraz, etzikoa bigarrena da. Aurten nire
helburua ez da denbora zehatz bat
egitea, gozatzea baizik. Aurten bai.
Izan ere, ikasketekin ez dut denbora
nahikorik entrenatzeko, eta badakit
ez nagoela nahiko nukeen sasoiarekin. Igandeak dauzkat libre entrenatzeko, beraz, ahal dudana emango dut
baina denbora aldetik helburu finkorik gabe. Egitearekin nahikoa dut. Batez ere, mendian korri egitea dut gustuko, nahiko berria naiz honetan.
Ni, berez distantzia luzeko lasterketetan hobeto moldatzen naiz. Beraz, oso lasterketa herrikoia izanik,
Behobiak badu bere xarma, hainbeste
jende batera! Urtean zehar ez da horrelakorik. Sortzen den giroa gustatzen zait, ibilbide osoan jendea dago
animatzen, musika izaten da bazterretan... Oso polita da.
Azken astean ez ditut kilometro
asko egin nahi, igandean ahalik eta
freskoen egoteko. Lasai hartuko ditut
igandera arteko egunak.

Lehenengoz parte hartuko dut Behobia-Donostian. Betidanik egin izan
dut kirola, urte askoz arraunlari izan
naiz. Korrika egitea beti gustuko izan
dut, baina ez naiz behin ere distantzia luzeko lasterketak egitera animatu. Aurten gogotsu nenbilen, eta
tira, izena ematera animatu nintzen.
Bizitzan behin gutxienez egiteko asmoa nuen.
Astean lau entrenamendu egin
izan ditut prestaketarako. Gainera,
Txingudi Korrika, Donostiako Hiru
Hondartzetakoa, edo Donibane
Lohizune-Hondarribia maratoi erdia
ere egin ditut prestaketarako; azken
honetan bero handia egin zuen hego
haizeagatik, eta gogorra izan zen. Behobiarako badut helburua: kilometroko erritmoa lau minutu eta berrogeita bost segundokoa izatea, ordubete eta berrogei minutu egiteko.
Uste dut berotzeko unean urduri
sentituko naizela, zirraraz. Jende
asko aterako da, berria eta ezberdina
izango da hori niretzat.

2021ekoa izan zen nire lehen Behobia-Donostia, eta aurtengoa bigarrena da. Iazkoa esperientzia ona izan
zen, eta errepikatzeko asmoa nuen.
Izan ere, iaz, nire buruari helburu bat
jartzeagatik eman nuen izena, erronka moduan, azken batean 20 kilometro egitea erronka delako, helburu
ederra. Bete nuen, gozatu nuen. Aurtengo erronka, berriz, iazko denbora
pixka bat jaistea izango da.
Prestaketa aldetik Donostiarantz
edo Oiartzunerantz korrikaldiak egiten ditut, 10-15 kilometro ingurukoak. Gimnasiora ere joaten naiz indarra hartzeko. Eta lasterka abiadura
hartzeko, serieak.
Behobiakoa oso egun berezia da.
Jendeak eramaten zaitu, animoek
bultzatzen zaituzte. Espektatiba batzuekin joan zaitezke, baina hori
gainditzen du lasterketak, hori da
nire esperientzia behintzat. Aurten,
gainera, COVID-19ak eragindako
murrizketarik ez da, orduan, hobeto
izango da dena.
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«Behobiak badu bere
xarma, hainbeste jende
batera!»
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HITZA

“

Patinak oso
garrantzitsu
bihurtu dira
nire bizitzan
AMALE MUJIKA PATINATZAILEA

Gaztea zela hasi zen patinatzen,
baina hainbat urtez utzi zituen,
eta 40 urterekin ekin zion
berriro patinatzeari. Pasaitarrak
onartu du irristatzeko gailuak
ezinbestekoak direla bere
egunerokoan, eta patinatzeko
beharra duela.

MIKEL DEL VAL
PASAIA

”

Nondik datorkizu patinatzeko zaletasuna? Noiz hasi zinen?
Txikitan hasi nintzen patinatzen, zaletasunagatik. Baina hainbat urtez utzi
ondoren, 40 urterekin ekin nion berriro
patinatzeari. Hasieran, pixkanaka hasi
nintzen ikastaro batzuen bidez, eta zale-

tasun hori ikaragarri hazi zen. Gaur
egun patinatzeari eta entrenatzeari orduak eskaintzen dizkiot. Afizio txikia
izatetik, patinak oso garrantzitsu bihurtu dira niretzako, patinatzeko beharra
sentitzen dut, patinak beharrezkoak
dira nire bizitzan.

Non entrenatzen duzu? Non prestatzen
duzu Behobia-Donostia bezalako lasterketa bat?
Bera Bera Patin Eskolarekin nabil, eta
Groseko Manteo kiroldegian entrenatzen gara. Horrez gain, Oiartzungo Makro saltokiaren inguruan ere leku bat
dugu patinatzeko, eta bertara ere joaten
gara entrenatzera. Beste leku batzuetara
ere joaten gara, Adunara edo Saguesera
adibidez, baina normalean bi gune horietan aritzen gara.

Zenbatgarren Behobia-Donostia izango
da zuretzako?
Urte batzuk dira Behobia-Donostian
parte hartzen dudala, eta igandekoa nire
hamargarrena izango da, gutxi gorabehera. Ez naiz oso ona datekin [barre egin
du]. Badakit lasterketa asko egin ditudala, baina ez dakit zehazki zenbat diren, kontuak bota beharko nituzke.

p038-039_oarsoaldea_Maquetación 1 2022-11-09 09:55 Página 2

Sasoi onean iritsi zara aurtengo lasterketara?
Bai, uste dut sasoi onean iritsi naizela,
dezente entrenatu dut lasterketa prestatzeko. Prestatzaile bat dugu, eta bere laguntzarekin eta patinatzen dudan lagun
eta taldekideekin orduak sartu ditugu
lasterketa prestatzeko. Espero dut dena
ondo joatea.

Zer da zuretzat Behobia-Donostia lasterketa? Zein oroitzapen etortzen zaizkizu
burura?
Niretzako dagoen lasterketa garrantzitsuena da. Gogorragoak existitzen dira,
baina Behobia-Donostiak oso izen ona
izan du beti, eta etxeko lasterketa da.
Behobia-Donostia bat egin eta lehen
postuetan sailkatzea oso espeziala eta
esanguratsua da niretzako.

Zer suposatzen du zuretzat lasterketan
parte hartzeak?
Euskal Herrian dagoen lasterketa garrantzitsuena da, izen handiena duena
baita, eta Behobia bat egitea bada zerbait, bertan parte hartzea garrantzitsua
da niretzat.

Askok diote Behobia-Donostia lasterketa bat baino gehiago dela, dena ez dela
soilik lehiara mugatzen. Zuk ere horrela
pentsatzen duzu?
Bai, dudarik gabe. Lasterketaren egune-

«Behobia bat egin eta lehen
postuetan sailkatzea oso
espeziala eta esanguratsua
da niretzako»
BIDEA IREKIKO DUTE

«Dagoen lasterketa
garrantzitsuena da.
Gogorragoak daude, baina
oso izen ona izan du beti»
an giro ederra sortzen da, jendeak ikaragarri animatzen du, jai giroan bizitzen da
dena, eta hori oso hunkigarria da parte
hartzaileentzat, asko eskertzen dugu.
Oso ondo antolatutako lasterketa da.
Nire ustez, aurka duen gauza bakarra da
pixka bat garestia dela, dezente ordaindu behar baita parte hartzeko, baina lasterketaren inguruan gauza asko mugitzen dira.

Donostiarra zara izatez, baina Pasaian
bizi zara. Behobia-Donostia zure bi herrietatik pasatzen da. Zer suposatzen du
horrek?
Poz handia sortzen dit eta gustu onez
hartzen dut Behobia-Donostia bertatik
pasatzeak. Gure herrietan patinatzea eta
lehiatzea oso espeziala da, emozio eta
poz handiz bizi dut. Ez gara urrunera
joan behar lehiatzeko, bertan dugu etxeko lasterketa, eta oso garrantzitsua da
gainera. 5

Ohikoa den moduan, Behobiako lehen irteera patinatzaileena izango da:
09:35ean aterako dira. Azkar batean
iritsiko dira Gaintxurizketara, eta
handik behera arinago oraindik egingo dute Errenteria-Oreretarako bidea, maldan behera. Antxoko eta Mirakruzeko aldapak igo, eta beherantz
berriro helmugara ziztu bizian iritsiko dira. Iaz, 115 roller iritsi ziren helmugara. Oarsoaldeko eta Irun nahiz
Hondarribiko azkarrenak, behekoak.

PATINATZAILEAK
OARSO BIDASOKO 2021EKO
SAILKAPENA
1. Amale Mujika (Pasaia). 45.28
2. Olatz Iparragirre
(Errenteria-Orereta). 1.02.33
3. Karmele Arrieta
(Errenteria-Orereta). 1.02.44
1. Jesus Jimenez (Pasaia). 45.31
2. Iñaki Maldonado
(Errenteria-Orereta). 47.15
3. Samu Grijalba (Irun). 53.12

BEHOBIA-DONOSTIA 2022

Lehenengo izatea gustatuko litzaidake
[barre egin du], baina lehen postuetan
sailkatzen banaiz, oso pozik egongo nintzateke. Dudan beste erronketako bat,
gainera, aurreko urtean egin nuen denbora hobetzea da, eta ez badu euria egiten, uste dut iazko marka hobetuko dudala. Euriarekin egoera erabat aldatzen
da, eta gure denboretan eragin handia
izaten du.

«Txikitan hasi nintzen
zaletasunagatik,
eta 40 urterekin ekin nion
berriro patinatzeari»
Olaia Gerendiain

Iaz hemezortzigarren izan zien sailkapen nagusian. Zein dira aurtengo lasterketarako jarri dituzun helburuak?

OARSO BIDASOKO HITZA
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O KM Behobia

HITZA

2 KM Irun

Aizpea Amas

Hogeita bat irteerako kaos
kontrolatua Behobian

Lehen txalo zaparrada Irun
erdialdean, Kolonen

Korrikalariak, patinatzaileak, handbike kirolariak, beroketa ariketak, urduritasuna, musika altu, azken luzaketa ariketak, korrikalari gehiago, hogeita bat irteera, bakoitza bere kaxoira, Reflex usaina... Kaos kontrolatu handia da Behobiako irteera. Emozioa eta zirrara
hasi aurretik. Ordulariak prest!

Hasierako urduritasunak kendu, eta lehen izerdi tantekin lehen txalo zaparrada handia jasoko dute partaideek Irungo Kolonen, lehen bultzada. Lehen anoa gunea da bertan; bero bada, komeni da hasieratik hidratatzea. Handik Gipuzkoa hiribidea hartuko dute,
Katearantz: denek dute Gaintxurizketa buruan.

8 KM Gaintxurizketa

Rebeka Ruiz

9 KM Pirata

Erik Gartzia

Lehen koska handia, indarrak
neurtzeko

Maldan behera, eta akerraren
adarrak: heavya ozen

Bosgarren kilometroa pasa eta berehala hasiko da
Gaintxurizketa igotzeko lana. Bi kilometro eta erdi inguruko malda da, hasieran otzana, bukaera aldera zatarragoa. Indarrak neurtzeko une ona da, lasterketak
zein traza izan dezakeen jakitekoa. Hortik aurrera bi
kilometro inguruko jaitsiera. Ez gehiegi emozionatu!

Nahita edo nahi gabe beharbada, Jaime Alzugarai Pirata da Behobia-Donostiako atrakzio nagusienetako bat.
Korrikalari gehienek (bertakoek eta kanpokoek) badute haren berri, beraz, eskuekin akerraren adarren keinua noiz egin pentsatzen hasten dira Gaintxurizketan
behera doazela. Musika ozen, heavya noski.
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12 KM Errenteria-Orereta

Ikerne Zarate

14 KM Antxo

Olaia Gerendiain

Zaleak ezker-eskuin:
dezibelioak gora

Lehenik behera, eta gero
berriz ere gorantz

Lartzabaldik Kaputxinoetako gaineraino Behobia-Donostiako unerik gorenetakoa: Errenteria-Orereta pasatzea. Ezker-eskuin herritar asko eta asko, animatzen: dezibelioak gorantz. Kontuz Gamon Zumardi
ondoko anoa postuarekin: emozioarekin ahazteko
arriskua dute korrikalariek; jada 12 kilometro bidean.

Kaputxinoetatik Antxoko zuzengunea ikus daiteke.
Korrikalari asko aurretik, suge koloretsu baten antzerako trazarekin. Jende asko errepidearen bi ertzetan, ja
ia-ia lasterketaren hiru laurdenak eginak. Buenavista
pasa, eta Eskalerillasen Illunbeko txistulariek bultzada emango diete azken kilometroetarako partaideei.

17 KM Mirakruz

IRUTXULOKO HITZA

20 KM Bulebarra

IRUTXULOKO HITZA

Ez dago egina, baina latzena
atzean da

«Hurrengo urtean berriro
egingo dugu, ezta?»

Herrera pasata, azken kezka unea da korrikalarientzat
Mirakruz gaina. Han ere bi aldeetan zale asko. Izan ere,
badakite herritarrek korrikalariek une latzenak han
biziko dituztela: animatzen ari dira. Baten batek korrikalariei esango die: «Tira, egina duzuela!». Ez da hala.
Gaina pasa, eta hiru kilometro dituzte aurretik.

Donostiako Bulebarreko helmugara Behobia-Donostian berriz ere parte hartzeko gogorik gabe heltzen direnek, gaizkiegi pasa dutelako da. Azkarregi joan direlako, ez direlako ondo prestatu, edo ezustekoren bat
izan dutelako. Gehienak, baina, pozik iristen dira.
«Hurrengo urtean berriro egingo dugu, ezta?».

BEHOBIA-DONOSTIA 2022
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JOSE MARI TOLARETXIPI
KORRIKALARIA

BEHOBIA-DONOSTIA 2022

Oso gutxik esan dezakete
Behobiaren 40 dortsal jantzi
dituztela. Tolaretxipik 1979tik ez
du ia hutsik egin. Bereziena
izango da etzikoa, lehenengoz bi
semeekin parte hartuko baitu
errenteriarrak.

IMANOL SAIZ GOMEZ DE SEGURA
ERRENTERIA-ORERETA

Etzikoa 41. Behobia izango duzu. Zer
sentiarazten dizu zenbaki horrek?
Beti diot zortea, osasuna eta gogoaren
adierazgarri dela. Brometan esaten dut
maiz bi aukera ditudala: psikologora
joan edo kirola egin, eta merkeagoa da
kirola egitea [barre egin du]. Ez dut uste
meritu handia dudanik, zinema edo irakurtzea gustatzea bezala da niretzat. Kirolean aktibo egoteak oreka mentala
ematen dit, sekulakoa. Horregatik ez
diot meriturik ematen egindakoari. Betidanik lotura oso estua izan dut kirolarekin, ez diot egiteari utzi sekula. Zorte
onekoa naiz, 62 urterekin honetan jarraitu ahal izatea ikaragarria da, pribilegiatu bat sentitzen naiz.
Imanol Saiz

Aro berriko lehen edizio hartan izan zinen [1979an]. Asko aldatu da ordutik?

Behobiak duen
gauza bereziena
zuek zarete,
publikoa

Aro berriko lehen hartan 900 pertsona
atera ginen, pentsa, izugarrizko bilakaera izan du ordutik. Gaurkoekin alderatuta oso ezberdinak izan ziren lehen horiek, baina horiekin geratzen naiz, zalantzarik gabe. Proba herrikoietan azken
urteetan jendea asko arduratzen hasi da
entrenamenduekin, elikadurarekin, eta
askok disgustuak izaten dituzte ez direlako gai izan bi minutu jaisteko. Karrera
popularrak dira, baina hain zorrotzak
dira, erdi profesionalak bilakatzen direla
askorentzat. Ez dut kirolaren alde hori
kontenplatzen, ez dut hori maite. Hau
da, beti kuadrillarekin ibiltzeko ohitura
izan dut, lotuta egon gara parrandarekin,
zigarrotxoarekin. Kirolak oreka man-

“
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Iganderako prest, beraz?
Bikiak ukituak ditut. Ilobarekin futbolean jokatzen aritu nintzen eta hurrengo
egunean etorri zen sorpresa [barrez].
Gaurtik [joan den ostiralean elkarrizketatu zuen H ITZA -k] ez dut ia entrenamendurik egingo, eta fisiora joango naiz.
Ea nola nagoen igandean. Urteak pasa
ahala zailagoa da fisikoa berreskuratzea,
kirol oso agresiboa baita. Adibide bat.
Igeri egitea ere pila bat maite dut. Duela
bi urte San Pedrotik Donostiara igerian
joan nintzen, ia bi orduko zeharkaldia
egin nuen. Bukatu eta ondorengo sentsazioa ikaragarria izan zen, egin izan ez
banu bezala sentitzen nintzen. Baina
Behobia egitean hankek ez dute berdin
erantzuten. Mentalki prestatu behar
duzu horretarako, horretan nago ni ere.

«Kirolean aktibo egoteak
oreka mentala ematen dit,
beharrezkoa dut»
«Aspaldian ez dudala
erlojuari begira korrika
egiten; ez dut sekula
markarik planteatu»
«Osasunak baimena
ematen didan arte
jarraituko dut Behobian»

dut gauza askorik aldatzen, kilometro
gehiago egiten ditut, baina saio espezifikorik ez. Urte osoan aktibo nago, eta ez
gelditze horrek asko laguntzen du. Iraila
hasieratik astean egun bat gehiagoz entrenatzen dut.

Noiz arte jarraitzeko asmoa duzu?
Osasunak baimena ematen didan arte
jarraituko dut. Pandemiak estatistika
hautsi zidan, baina nire asmoa zen 70
urterekin 50. Behobia egitea. Ezinezkoa
izango denez, ea 71-72 urterekin 50. hori
egiteko gai naizen. Gogoz banago eta fisikoak baimentzen badit, hori litzake
nire ilusioa, baina ikusiko da. Lehen edizioan ez nuen uste bigarren bat egingo
nuenik, pentsa. Ez nuke sekula pentsatuko hainbeste egingo nituenik. Gerora,
kuadrillakoek parte hartzeari utzi ziotenean, nolabait obligatu ninduten jarraitzera, lasterketa ondorengo bazkaria
egiteko norbaitek atera behar zuelako!
Txantai emozionala egin zidaten. Txantxak alde batera, ia konturatu gabe urteroko ohitura bilakatu zen zorionez. Eta
gaur arte.

Helmugaz gain, zein da lasterketaren
une bereziena zuretzat?

Duela 3-4 urte kilometroa bost minututan egiten nuen, eta orain bost eta erdira. Psikologora ez joateko asmo horretan
jarraitu nahi dut, eta pixkanaka mugak
non dauden ikasten joan behar duzu.

Kiroletik harago, zer eman dizu Behobiak hamarkada hauetan?
Gauza asko eman dizkit. Kritikoa naiz
lasterketa kudeatzeko moduarekin, baina kariño berezia diot lasterketa honi,
adiskideak egin eta esperientzia ikaragarriak bizi izan baititut. Esperientzia
ikaragarria da, edonor animatuko nuke
bizitzan behin egitera, merezi du.

Eta korri egiteak?
Askatasuna ematen dit. Oreka mentala,
hori da niretzat korrika egitea. Pertsona
oso urduria naiz, eta kirola beharrezkoa
dut oreka horretarako. Berdin zait korrika aritu, igeri egin edo mendira joan.
Funtsezkoa da niretzat ariketa fisikoa.

Nola prestatzen zara Behobiarako?
Ohiko entrenamenduekin alderatuta ez

Beti esan izan da Errenteria dela giro
onena dagoen zatia, beti izan da erreferente horregatik. Jendetza biltzen da urtero, sarreratik bukaerara arte gainera.
Irungo irteera ere oso berezia da, baina
herrikoa izanik, herritik pasatzea ikaragarria da niretzat. Kataluniako lagun askok gauza bera esan didate, herriko giroa
berezia dela. Eta bukaera ere ederra da,
Ategorrietatik beherako zati horretan
jendeak eramaten zaitu. Behobiak duen
gauza bereziena zuek zarete, publikoa,
zaleak. Eta hori gauza naturala izan da,
bakarrik sortu da zaletasun eta giro hori.

Behobiaz gain, maratoiak ere egiten dituzu.
Seme zaharrenarekin [Iker] eta bere
kuadrillarekin urtean behin Europako
hiriburu batera joaten gara, bertako maratoian parte hartzera. Munich, Amsterdam, Atenas eta Sevillan izan gara azken
urte hauetan. Datorren urtean Esloveniara goaz bederatzi bat lagun. Maratoia
egiten dugu, fundamentuz, baina gero 34 egun pasatzen ditugu han, hiriaz gozatzen. Sari bat ere badira bidaia horiek. 5

BEHOBIA-DONOSTIA 2022

tentzeko balio dit. Horregatik diot hasierakoekin geratzen naizela. Ez dakit
izpiritu solidarioagoa zegoen, baina bai
giroa ez zela hain lehiakorra. Gaur egun
asko arduratzen dira markekin, nahiz eta
herri probak izan.
Lehen edizioetarako arratsaldetan entrenatzeko ohitura genuen, baina batez
ere edaten genituen garagardoak konpentsatzeko egiten genuen [barrez]. Parranda zaleak izan gara, baina baita kirolariak ere, denarekin gozatzen jakin
dugu. Horregatik ez dut sekula markarik
planteatu. Gogoan dut 23-24 urte genituenean kuadrillakoekin atera nintzen
horietako batean orain arte lortutako
marka onena egin nuela (1.20). Eta inolako zalantzareki gabe esan nuen: «Lehenengoa eta azkenekoa». Muturrera
joan ginen lasterketa osoan, ez genuen
batere gozatu. Ohartu nintzen ez zuela
konpentsatzen horrek.
Ez da gauza bera 20 urterekin edo 60
urterekin korrika egitea, baina ez naiz
sekula lehiakorra izan. Aspaldian ez dudala erlojuari begira korri egiten, gozatzea da helburu bakarra. Asko aldatu da
Behobia, baina aitortu behar dut, urtero,
Donostiako helmugara iristen naizenean hunkitzen naizela. Eta aurtengoa oso
berezia izango da gainera, lehen aldiz bi
semeekin [Iker eta Aritz] parte hartuko
baitut, eta ilusio handia egiten dit. Batera joango gara gainera, orain arteko bereziena izango da.
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URKO ETXEBESTE PETRIRENA
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2025eko Behobia-Donostia parekidea
izate aldera, hausnarketa kritikoa bultzatzeko, eta ikasketa eta estrategiak
finkatzeko prozedura bat da 50/50/25
egitasmoa. Horren azken helburua da
2025eko Behobia-Donostiako partaideen %50 emakumeak izatea. 2018an
abiatu zuen egitasmoaren lanketa Fortuna Kirol Elkarteak. Hastapen horretarako, emakumeen atletismoan erreferentzia den Kathrine Switzer gonbidatu
zuten urte hartako Behobian parte hartzera: maratoi batean parte hartu zuen
lehenengo emakumea izan zen, Bostongo 1967koan hain zuzen ere.
«Emakumezkoen partaidetzaren aurka traba fisiko edo legalik ez egon arren,
oraindik ere kultur eta gizarte mailan
emakumeak kirola praktikatzea gutxiesten dituen aurreiritzi bat baino
gehiago dago. Egitasmo honen bitartez,
errealitate hau ezagutzera eman nahi
dugu, eta ahal den neurrian, egoera hau
aldatzen lagundu», azaldu dute Behobiaren antolatzaileek.
Fortunaren ustez, emakume korrikalariek eredu errealak behar dituzte:
«Zenbat eta emakume gehiago korrika
ikusi, orduan eta gehiago animatuko
dira, eragin biderkatzailea izango duelarik». Beraz, 2025eko edizioan helmugara
ailegatzen direnen kopuruetan emakumezkoen eta gizonezkoen zenbakiak antzekoak baldin badira, Behobia-Donostia «normalizazio egoera batera» iritsiko
dela azaldu dute.

Zenbakiak
2019ko Behobian, bi emakume Gaintxurizketan gora. Rebeka Ruiz

50/50/25, berdintasunerantz
bidea egiten ari den erronka
1979an atera ziren lehenengoz emakumeak Behobia-Donostian.
2010 urtetik batez ere gorantz doa haien partaidetza,
eta 2025erako %50 ingurura iristea nahi du antolakuntzak.

1979an parte hartu zuten emakumeek
lehenengoz lasterketan. Orduko hartan,
baita 1981eko eta 1987ko edizioetan ere,
Begoña Zuñiga irundarrak irabazi zuen
emakumeen kategorian. %10 ingurukoa
izan zen orduan, eta 2000. urtera arte
hala izan zen emakumeen parte hartzea.
2009an %15era igo zen emakumeen
presentzia, eta %22ra 2015ean. Iaz, ia
%25ekoa izan zen, eta aurten, %29ra ez
da iritsi gutxigatik. Datu bat: Behobia
Txikian %44koa izaten da nesken partaidetzaren batezbestekoa. 5
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HONDARRIBIA
1. Anie Mendia. 1.31.54
2. Paula Zubillaga. 1.34.14
3. Maider Amiano. 1.34.43
1. Beñat Bengoetxea. 1.09.06
2. Iñigo Tumas. 1.10.41
3. Jon Urtizberea. 1.12.59.
IRUN
1. Olatz Zabala. 1.26.19
2. Carol Donoso. 1.31.04
3. Oihana Elortegi. 1.34.40
1. Javier Perez. 1.09.15
2. Iker Velasco. 1.13.36
3. Aitor Conde. 1.13.39
ERRENTERIA-ORERETA
1. Elena Silvestre. 1.13.36
2. Naiara Vazquez. 1.30.37
3. Diana Gonzalez. 1.31.10
Elena Silvestre errenteriarra bigarren izan zen iazko lasterketaren sailkapen nagusian. I. Zarate

Bertako ia 1.000 korrikalarik
parte hartuko dute
Iazko Behobia-Donostian helmugara iritsi ziren partaideen artetik 857
izan ziren Oarsoaldekoak nahiz Irun eta Hondarribikoak. Aurten lau
zifrako parte hartzera irits daiteke bertakoen ekarpena.
URKO ETXEBESTE PETRIRENA

Behobia-Donostiaren tiradizoa askotarikoa da. Irun, Hondarribia eta Oarsoaldeko lau herrietako lur eremuak zeharkatzeaz gain, ikusleen zati handienetako
bat bertan izaten da. Horietako askok,
noski, haien hurbilekoak ikusi nahi izaten dituzte parte hartzen. Iazko Behobian, esaterako, 857 izan ziren sei herri
horietatik helmugara iritsi zirenak, partaide guztien %3,3a hain zuzen ere (ondoko zerrendan, herriz herri, azkarrenak).
2021ko edizioan korrikalari gehien jarri zituen herria Irun izan zen, 334rekin.

Normaltzak jo daiteke hori, gurean biztanle gehien dituen udalerria baita. Ondoren, errenteriarrak izan ziren gehien,
238 partaiderekin. Ehundik gora ere izan
ziren hondarribiarrak, 111 orotara. Ondoren pasaitarrak (75), oiartzuarrak (64)
eta lezoarrak (35). Hau da, biztanleriaren
araberako partaidetza izaten dute herriek, oro har.
Korrikalariez gain, ordea, badira lasterketan parte hartzen duten beste
hainbat korrikalari. Iaz, Oarsoaldeko eta
Irun nahiz Hondarribiko handbike kirolaririk ez zen izan. Bai, ordea, rollerrak:
horien artetik Amale Mujika eta Jesus
Jimenez pasaitarrak izan ziren sei herrietatik azkarrenak.

1. Xabier Lukin. 1.06.16
2. Alberto Franco. 1.08.18
3. Jon Elkano. 1.08.22
LEZO
1. Lurdes Oiartzabal. 1.32.35 (erbia).
2. Iratxe Etxegoien. 1.33.39
3. Leire Amiano. 1.45.42
1. Imanol Clavo. 1.17.48
2. Imanol Arregi. 1.18.36
3. Axier Bastarrika. 1.21.05
OIARTZUN
1. Larraitz Etxebeste. 1.25.53
2. Leire Urritegi. 1.29.49
3. Agurtzane Zubizarreta. 1.35.19
1. Garikoitz Lopez. 1.18.52
2. Julen Andiano. 1.21.25
3. Anartz Muxika. 1.23.14
PASAIA
1. Lorena Corral. 1.27.31
2. Garazi Mekolalde. 1.38.03
3. Edurne Jauregi. 1.40.02 (erbia)
1. Xabier Yarza. 1.18.02
2. Iker Irastorza. 1.18.40
3. Eneko Murgiondo. 1.19.30

OARSO BIDASOKO HITZA

Oarsoaldeko eta Irun nahiz Hondarribiko azkarrenak, 2021eko Behobian.
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Garbia izan dadila Behobiako
irteera jendetsua

BEHOBIA-DONOSTIA 2022

Artia eta Behobiako auzokideek kezka izaten dute irteeran
korrikalariek sortzen duten zikinkeriagatik. Besteak beste, errepide
bazterrean botata uzten den arroparen kopurua handia izaten da.
URKO ETXEBESTE PETRIRENA

Iazko Behobia-Donostiaren irteeraren
ondorengo irudia da honakoa. HITZA

Etzi 30.000 kirolari bilduko dira Behobian, Irun eta Donostia batzen dituen
lasterketa han hasten da. Ikusgarria da
hainbeste jende ia toki berberean ikustea, hasteko zain. Baina horrek eragina
du Irungo auzoetan, batez ere garbitasunari dagokionean.
Batetik, korrikalari askok proba hasi
aurretik txiza egin ohi dute, lasterketa
bitartean urgentziarik sor ez dadin. Denek ez, baina badira behar hori auzoko

kaleetan bertan egiten dutenak, antolakuntzak jartzen dituen komun publikoak ahaztuz.
Bestalde, lasterkari askok soberan
duten arropa botata uzten dute irteerako gunean zehar. Asko plastikozko
tapakiak dira, batez ere euria egiten
duenean. Horiek uzteko edukiontziak
jarri ohi ditu antolakuntzak, baina
azken urteetan auzokideek salatu dutenez, kiloka dira Irungo auzoetako errepide bazterretan botata gelditzen diren
elastiko, izerditako, edo plastikozko
zirak eta antzekoak.

