GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
MENDIKO ESKI IKASTAROA – 2022
EGUNAK: Urtarrilaren 22a eta 23a
LEKUA: Astun – Aragoiko Arana
HELBURU OROKORRAK:
Hastapena. Eski igoaldiak. Mendiko eskiaren oinarrizko teknikak menderatzea.
Trebakuntza. Eski zeharkaldiak. Mendiko eskian mota eta zailtasun guztietako ibilbideak egiteko teknikak menperatzea.

IKASLEAREN BETEKIZUNAK:
●

Arintasunez pista gorritik jaisteko ahalmena.

IKASTAROAREN EDUKIAK:
Maila guztietako edukiak zehazten dira. Ikasle bakoitzak bere mailari dagozkionak landuko ditu.
● Jaisteko teknikak.
● Irristaketa teknika larruekin eta larrurik gabe, lautadan.
● Foka larruekin ibiltzeko eta igoeran norabide aldaketak egiteko teknikak.
● Transizioak egiteko teknika. Igotzen egotetik, jetsierara pasatzea eta alderantziz.
● Ibilbidearen aukeraketa.
● Bilatzeko eta erreskatatzeko teknikak (ARVA).
.
IKASLEEN KOPURUA:
●
Gutxienez 12
●
Gehienez 18
RATIOAK:
●
Irakasle bat 6 - 8 ikasleko
PREZIOA:
● Federatua: 196 € / Ez federatua: 225 €
● Ikasleak: Federatua 157 € / Ez federatua 180 €
● EMF federatuta dauden 15 eta 21 urte bitartean: 55 €
%10eko deskontua ikastaroa baino 10 egun lehenago izena ematen dutenentzat. Ordaintzeko azken eguna: Urtarrilaren 13a.
* Aterpea erabiltzen ez dutenek edo forfaita behar ez dutenek, ikastaroan prezioari 196€ aterpea edo 51 € forfaita kendu behar
dizkio eta azken prezio honi %10 deskontua aplikatu.
Prezioan sartu da :
Ostatua edo aterpetxea eta gosaria. Bakoitzak bere kabuz, furgonetan edo kotxean lo egiteko aukera dauka, preziotik
aterpeko eta gosariaren zatia deskontatuz, honako kopuru hau: 24 €
1 eguneko forfaita eski estaziorako 51 € .
Txosten teknikoa ikastaroaren edukiekin
GGMEren material teknikoa erabiltzea: ARVA, pala, sokak, etab.
Ikastaroan parte hartu izanaren agiria.
Prezioan EZ daude:
Joan-etorriak.
Eguneko mokadua egiteko jan-edanak.
NORBANAKOAREN MATERIALA:
Zeharkaldietarako eskiak, bastoiak, foka larruak, ez labaintzeko kutxilak eta gomazko zoladun botak.
Lo zakua edo izara zakua (badaude mantak), motxila.
Berokiak, eguzkitako betaurrekoak, txanoa, eskularruak, larruazala eta ezpainak babesteko krema, kantinplora.
Pioleta eta kranpoiak, oinetakoetara egokiturik.
Norberari aproposa iruditzen zaiona jarduera honetarako.
AUKERAKO MATERIALA:
ARVA, iparrorratza, bi segurtasun mosketoi, zinta laua, etab.
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GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
IKASLEENTZAKO OPARIAK:
 Partaide guztiek El Mundo de los Pirineos aldizkariaren ale bana jasoko dute, Federazioaren babesle nagusia den Sua
Edizioak-ek opari emanda.
 Camp Base kolaboratzaileak oparitutako mendiko zenbait materiala zozketatuko da.
OHAR GARRANTZITSUAK:
Federatutakoek: 2022ko txartela eguneratuta eduki beharko dute
Federatuta ez daudenek: Ikastaroaren prezioan barne asteburuko aseguru bat dago.
Ikastaroaren zuzendaritzak egitasmoa aldatzeko eskubidea izango du baldin eta eguraldiaren egoerak edo bestelako
zerbaitek hartara behartuko balu .
Ikastaroaren zuzendaritzak ikaslea ikastarotik egozteko eskubidea izango du baldin eta ez baditu eskakizunak betetzen
edota ez badu diziplinaz jokatzen.
GGMEren esku dagoen materiala erabili ahal izateko, ikasleak izen emateko orria betetzean egin beharko du eskaera.
LEHEN EGUNEKO HITZORDUA:
●
Urtarrilaren 22an, 9etan, ikasle eta irakasleak Astuneko parkiñean, lehenengo tiket leihatilan (Pastores telesillan)
elkartuko dira.

IKASTAROAREN ZUZENDARIA: Iban Silvar
TELEFONOA: 615 758 409

IZEN EMATEAK eta INFORMAZIOA: IZEN EMATEA ON LINE: www.gmf-fgm.org
Gipuzkoako Mendizale Federazioa
KIROL ETXEA Anoeta Ibilbidea 5
20014 DONOSTIA
Tel: 943 461 440 Posta elek.: gmf-federatuak@kirolak.net
Astelehenetik ostiralera: 09:00etatik 14:00etara
Astelehen, asteazken eta ostegunetan: 16:00etatik 20:00etara
Kontu honetan ordainduko da matrikula:
CAJA LABORAL: K/K Zb. ES58.3035.0060.41.0600056348 Gipuzkoako Goi Mendi Eskola
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OHARRAK:
- Izen ematea ez da ontzat hartuko diru sarreraren txartela aurkeztu arte.
- Ikastaro honetan izena emateak araudia eta irakasleen esanak betetzera behartzen du.
- Gerta daitekeen edozein zalantza ikastaroaren Zuzendaritzak argituko du.
- 15 ETA 21 URTE BITARTEKO GAZTEENTZAKO % 65eko BEKA (Euskal Mendizale Federazioaren barruan federatuta
dauden gazteentzako Sustapen Egitaraua).
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