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• Gijón, Iruñea, Leganés, Zaragoza eta Arabako hiriburuko Judizmendi klubeko 
berrehun bat gaztek hartuko dute parte kirol hitzordu horretan  

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilak 10.- Vital Fundazioaren Estadio Fundazioko 

igerilekuan egingo da, asteburu honetan, Javier Alberdi memorialaren XXXIII. 

edizioa. Judizmendi Igeriketa Klubak urtero antolatzen duen kirol hitzordu horrek 

hainbat klubetako 200etik gora gazte bilduko ditu, hala nola Gijón, Iruñea, Asturias, 

Leganés eta Zaragozakoak, Gasteizko taldeko kideez gain.    

 

Urte hasieran ohikoa denez, Estadio Fundazioa Arabako igeriketa arloko klasikoetako 

baten lekuko izango da, hau da, Javier Alberdi memoriala. Gainera, Vitoria-Gasteizen 

goi mailako igeriketa ikusteko aukera onenetako bat da. Aurten, berriz ere, Vital 

Fundazioaren Estadio Fundazioaren babesa izango du hitzordu horrek eta larunbat 

arratsaldean, hilak 12, izango da, 17:00etatik aurrera, eta igande goizean, hilak 13, 

10:30etik aurrera. Maila desberdinetako 200 bat igerilarik hartuko dute parte, 12 urtetik 

hasita, kategoria absoluturaino. 

 

Txapelketa horren irabazle izateko, parte hartzen duen klub bakoitzak gizonezko eta 

emakumezko ordezkari bat aurkeztu behar du estilo bakoitzeko (tximeleta, bizkarra, 

bularrekoa, crawl …) eta distantzia bakoitzeko (50, 100, 200 m), posturik onena 

lortzeko borroka daitezen eta talderako puntuak metatu ditzaten sailkapen orokorrean. 

Kategoria guztietako igerilariak biltzen ditu txapelketak, eta klub bakoitzeko igerilari 

batek hartzen du parte txanda bakoitzean. Parte hartzea gonbidapen bidezkoa da.     

 

Tokiko taldea, Judizmendi I.K., beste hainbat taldetako kideekin lehiatuko da 

txapelketan, Gijóngo Grupo Cultural Covadonga eta C.N. Santa Olaya, Iruñeko 

Anaitasuna K.K., Zaragozako C.N. Olivar eta Leganésko C.N. Leganés. Horiek guztiak 

kluben estatuko koparen dibisio altuenetakoak dira eta final nazionaletarako sailkatu 

diren igerilariak dituzte. 

 

Hitzordu horrek urtero omentzen du Javier Alberdi Oar, 50eko hamarkadako igerilaria 

eta Judizmendi I.K.ren presidentea, baita Estadio Fundazioaren aginte-organoetako 

kidea ere izan zena. Alberdi Oar-ek instalazio horietako igerilekua eraiki zedila bultzatu 

zuen eta kirol klubetik lanean jardun zuen, kirol horren sustatzaile eredugarri bilakatu 

arte Arabako gazteen artean. Euskal kulturarekiko bere esku zabaltasunak ez zuen 
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mugarik izan eta Klubean itzala utzi zuen presidentea izan zen; horregatik, urtero 

oroitzen dugu berak nahi zuen moduan: igeri eginez. 
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