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Hondartzako boleibola. Alebin, infantil eta kadete mailako jokalariak jo eta ke aritu
dira Donostiako Zurriola hondartzan jokatuta den txapelketan. :: ARTXIBOA

riei dagokienean, beldur
gehien ematen didatenak dira
Gipuzkoako txapelketan bigarren eta laugarren izan direnak, hau da, Jon Irisarri eta
Xabier San Sebastian, baita
nire taldekide den Alex Aranburu ere. Oso indartsu daude
eta ikusi beharko dugu zer moduz ailegatzen diren hiru horiek, baita Bizkaia eta Arabako lau onenak ere. Gustatuko
litzaidake iaz lortutako bigarren postua hobetzea. Orduan
Yerai Ruiz arabarra nagusitu
zitzaidan.
-Nolako txirrindularia zarela esango zenuke?
-Gehienbat iraupen-lasterkaria naiz, esprintean erabakitzen diren lasterketetan nahiko ona. Aldapa dezente daukaten mendate motzak nahiko
ondo pasatzen ditut, baita aldapa gutxiko mendate luzeak
ere. Gehiago kostatzen zaizkit
igoera luze eta gogorrak.
-Zein da zure txirrindularirik gustukoena?
-Betidanik gustatu izan zait
Cancellara, bizikleta gainean
duen joateko moduagatik eta
klasikoetan erakusten duen
lehiatzeko eragatik.
-Nolatan hasi zinen zu bi gurpilen gainean?
-Betidanik baserrian mendiko bizikletarekin ibili izan naiz
eta aitonak esaten zidan planta ona neukala. Eskolartean
inoiz ez nuen serioski hartu
kirol hau, baina herrian bi txirrindulari on atera ziren, Jorka
eta Jon Eizagirre, eta ni ere
nola hasi nintekeen begiratzen hasi ginen. Azkenean,
lortu genuen Ordizia Kirol
Elkartearekin benjaminetan
korritzen hastea.
-Kirol sakrifikatua da oso…
-Bai. Kendu, asko kentzen

digu. Lagunak parranda egitera doazenean inbidia pixka
bat ere pasatzen dugu, baina
azkenean saria lortzeak motibazioa ematen du aurrera begira segitzeko. Pentsatzen
duzu gero ere edukiko duzula parrandak egiteko denbora.
-Espainiako txapelketa ere
hor da…
-Iaz nahiko ondo ibili nintzen
eta bosgarren amaitu nuen
sailkapen nagusian. Lehen urtekoen artean hirugarrena izan
nintzen eta emaitza hori hobetu nahiko nuke aurten.
-Epe luzera, zein da zure
ametsa?
-Denon ametsa da profesional

«Podium dezente
egin ditut aurtengo
denboraldian
zehar, baina
hau izan da nire
lehen garaipena»
«Eizagirre anaiei
ikusten dizkiet
aukerak Tourrean.
Beti izan dira
beldurrik gabeko
txirrindulariak»

mailara iristea, baina ikusi egin
behar da zertan naizen espezialista. Erlojupekoak oso
ondo egiten ditut, baina erlojuaren kontra ondo ibiltzeko,
behar bada, errepidean asko
ibiltzea ere ez da komeni. Entrenamendu diferenteak egin
eta biak uztartzeko modua
aurkitu beharko dugu.
-Ez al duzu inoiz pentsatu belodromoan aritzea?
-Prestatzeko modu bezala ikusten dut hori, besterik gabe.
-Arazorik al daukazu ikasketak eta kirola tartekatzeko?
-Ikasi ere asko ez dugu egiten
eta minimoarekin gainditzen
ditut ikasturteak. Ikasketak
ez alde batera uzteko esaten
didate etxean, baina…
-Udarako itzuli handiak telebistan ikusteko asmoa al
daukazu?
-Frantziako Tourra ikusiko dut
gehienbat. Azken lau urteetan hara joan naiz aitarekin
eta osabarekin eta aurten ere
lagunekin joateko asmoa
daukat. Hemezortzi urteak
beteta, gidabaimena atera dute
lagunek eta Tourmalet aldera
egun batzuk joango garela uste
dut. Euskaldun guztiekin
mendate mitiko hori igotzea
oso polita izango da.
-Eta ea euskaldunek garaipen bat oparitzen diguten,
ezta?
-Eizagirre anaiei ikusten
dizkiet aukerak. Beti izan dira
beldurrik gabeko txirrindulariak. Ihesaldietan sartu eta aurrera egitea izan da beti euren
izaera eta beste urteetan ere
erakutsi dute sekulako
ikuskizuna emateko gai direla. Giroan etapa bat ere irabazi zuen Gorkak eta ea orain
bien artean zerbait egiten duten.

Igeriketa egokitua. 43 dominarekin, Konporta taldeak hirugarren postua lortu du
Espainiako txapelketan. Dordoka taldea ere bertan izan zen. :: KONPORTA K.E.

Profesional mailara
iristea da Caja Rural
taldeko
txirrindulariaren
ametsa.
:: UNCITI
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