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Informazioa 
Ongie torri Disc Golfeko Euskal Herriko 1. Txapelketara. Bi urteko ibilbidea egin ondoren, 

2019ko apirilean EuskadiscGolfek diseinatutako Irrisarri Landeko Golf Zelaia inauguratu 

zenetik, Euskal Herriko 1. Txapelketa hau antolatzeko ordua iritsi da. Bi urte hauetan, 

COVID19ak eragindako gorabeherak direla medio, Nafarroako1. Txapelketa aurrera atera ahal 

izan genuen (2019ko abendua) eta Espainiako VIII. Txapelketa (2020ko urria). 

Egun bakar batean jokatuko da, ekainaren 26an, bi txandatan eta bertatik aterako dira Euskal 

Herriko golfeko lehen txapeldunak. 

Helburua jaiegun bat antolatzea da, Euskal Herrian Kirola sustatzeko, dagoeneko badauden 

klubak ezagutarazteko eta klub berriak sortzea bultzatuko du. 

Euskal Herriko jokalari onenak egongo dira txapelketan, eta hainbat kategoriatan jokatuko da. 

Edizio honetan, Euskal Herrian gaur egun dauden klubetatik (Bilbo, Baxi Basajauna, Tarnos eta 

Mimizan) etorritako jokalariak etorriko dira, baita klubik gabeko hasi berriak diren jokalariak 

ere.  

Ekitaldiaren antolaketari dagokionez, IrriSarriland parkea zelaiaren erabilgarritasuna utziz, 

EuskadiscGolf (zelaiak diseinatzen eta discgolfeko materiala saltzen dituen enpresa) eta 

ZonaDiscGolf (gaztelaniazko discgolfeko ikus-entzunezko plataforma bakarra) ditugu. 

 



 

 

Txapelketa Professional Disc Golf Association PDGA – XC kategoriako ekitaldiaren barruan dago 

(euskaldunentzat bakarrik). Txapelketa honetan ez dago saririk dirutan, eta izena emateko 

kuota antolakuntza-gastuetarako eta jokalarientzako ongi etorriko pack bat egiteko erabiliko 

da. 

Izen ematea 
 

Parte-hartzaileentzako baldintzak:  
•Parte-hartzaileak egoitza (NAN) 7 euskal probintzietako batean eduki behar du. 

 

Izen emateko kanona 

Helduak: 20 € 

Junior: 10 € 

Izena emateko azken eguna 

2021eko ekainaren 20a 

Disc Golf Metrix 

Jokalaria Disc Golf Metrix-en erregistratu beharko da (ez badaki, antolakuntzatik egingo dugu) 

Jokatzen den bitartean, sistema honen bidez sartuko dira txapelketako puntuazioak 

mugikorrarekin. Horrekin batera, txarteletan ere idatziko da. Zeregin horiek talde bakoitzeko 

kideen artean banatzen dira. 

 

Kategoriak 

Hauek dira Euskal Herriko I. Txapelketarako eskainitako kategoriak: 

•MA1 (edozein adinetako gizonak) 

•FA1 Emakumeak (edozein adinetako emakumeak) 

•MJ18 (2021ean 18 urte betetzen dituzten gizonak edo adin txikikoak) 

•FJ18 (2021ean 18 urte betetzen dituzten emakumeak, edo adin txikikoak) 

•MA40 (2021ean 40 urte edo gehiago dituzten gizon-emakumeak) 

•MA50 (2021ean 50 urte edo gehiago dituzten gizon-emakumeak) 

https://discgolfmetrix.com/1066985


 

Kategoria jakin bat ateratzeko, gutxienez 5 parte-hartzaile izan behar ditu. 

Izena emateko azken eguna bukatuta, kategoriaren batek gutxienez 5 parte-hartzaile baditu, 

kategoriak berreginen dira hautagarritasun baldintzak kontuan hartuta. 

Izen-ematea 

Hemen duzue link-a izena emateko https://labur.eus/2G4yR 

 

Izen-emate formularioa 
Metrix erregistroa: 

Txapelketan izena emateko, parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten jokalariek formulario 

hau bete behar dute eta izena emateko kuota ordaindu. 

IZENA EMATEKO FORMULARIOA 

* nahitaezko eremua 

Izena:* 

Deiturak:* 

Kluba: 

Posta elektronikoa:* 

Telefonoa (telefonoz/whatsappez harremanetan jartzeko erabilikoda)* 

KATEGORIA (lehenengo aukera):* 

KATEGORIA (bigarren aukera)* 

Larunbatean jokalarien bazkarira joango zinateke? (izena emateko kanonetik kanpo):* 

¿Participarás el domingo por la mañana en la ronda de torneo por parejas de clubes?* 

Jokuaren formatua 
KATEGORIA GUZTIENTZAT 

Lehentxanda: 18 saski IrriSarri Land. Larunbatean, hilak 26, goizez 

Bigarrentxanda: 18 saski IrriSarr iLand. Larunbata 26, arratsaldez 

 

DESENPATEA: 
Podiumeko postuak erabakitzeko bakarrik lehiatuko dira berdinketak. 

https://labur.eus/2G4yR


 

Larunbateko bazkaria 

Larunbatean bazkaria antolatuko da erreserbatu duten jokalarientzat. Bazkaria ez da goizen 

emateko kanonaren barruan. Joan nahi baduzu, markatu dagokion laukitxoa izena emateko 

inprimakian. 

MENUA 
Oilasko-bularkiaplantxan, carbonara pasta, arraultzak eta patata frijituak 

    edo 

Baztango hanburgesa hirugiharrarekin, gaztarekin, patata frijituekin eta entsaladarekin 

************************************* 
Etxeko flana izozkiarekin 

************************************* 
  Kafea 

************************************* 
Garagardoa edo ardo kopa edo freskagarria 

 Ura pitxerra 

************************************* 
15,80 € (Iva incluido) 

 
 

Ordutegiak 
 
Larunbata, ekainak 26 
8:00h: Campo abierto para entrenar 
 
09:30h Check in IrriSarri Land (Jolastoki) 
10:00-13:00h Lehenengo itzulia 
13:00-14:30h Bazkaria 
14:30h Check in IrriSarr iLand (Jolastoki) 
15:00-18:00h Bigarren itzulia 
18:30h Sari banaketa 
 
Domingo 27 Junio 
09:30h Check in IrriSarr iLand (Jolastoki) 
10:00-13:00h Bikoteka txapelketa 
 

http://crkdiscgolf.com/ce2016/wp-content/uploads/2016/09/foto2.jpg


 

 

 

Zelaia 
IrriSarriLand 
Udalerria: Igantzi (Navarra) 
Saski kopurua: 18 saski 
Luzeera: 1400 m 
Eremuaren mapa bere bertsio estandarrean (*): 

 
(*) Behin betiko ibilbidea markatuta egongo da, eta 2021eko ekainaren 23tik aurrera 

entrenatu ahal izango da. 

 

Kontaktua 
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, bidali mezubat grupos@irrisarriland.com 

helbidera. 

Edozein gertaera izanez gero, jarri harremanetan 620379642 telefono-zenbakian. 

http://www.aediscgolf.es/wp-content/uploads/2015/05/pura-18h.jpg

