
 
 
 

 
 
 

GURE KIROLA SARIAK: sarien zerrenda 
 
Olinpikoak eta paralinpikoak 
 

- Madelen Urieta: Araski taldeko entrenatzailea; saskibaloiko Espainiako 
selekzioko talde teknikoko kidea izan da eta seigarren postua eskuratu du. 

- Elena Loyo: atleta arabarra; maratoian 29. postua lortu zuen eta Espainiako 
onena izan zen. 

- Unai Simon: futbolari arabarra, Athletic Club taldeko atezaina; zilarrezko 
domina eskuratu zuen Espainiarekin. 

- Agurtzane Egiluz: Zuzenak taldeko jokalaria; diploma olinpikoa eskuratu zuen 
gurpildun aulkian jokatzen den saskibaloian. 

- Juanma Uruñuela: sei paraolinpiadatan izan da: Bartzelona 92an, Atenas 
2004an, Pekin 2008an, Londres 2012an eta Rio 2016an. Gurpildun aulkian 
jokatzen den saskibaloiko epaile-lanari agur esan zion Tokioko joko 
olinpikoetan. 

 
Nazioarteko arrakastak 
 

- Anne Fernández de Corres: Gaztedi taldeko harrobiko kidea, gaur egun Blume 
proiektuko bekadunetako bat da. Guztira errugbi 11ko Europako lau 
txapelketatan izan da Las Leonas taldearekin. Gainera, errugbi 7an Europako 
brontzea eskuratu du, besteak beste. 

- Borja Arnedillo: Saskibaloiko Espainiako Selekzioko talde teknikoko kidea da 
bideo-analista gisa. Egiptoko munduko txapelketan brontzea eskuratu zuten.  

- Julen Sáenz de Ormijana: trialeko Espainiako txapelduna, munduko txapelduna 
taldeka eta zilarrezko domina Elite 26ko trialeko munduko txapelketan. 
Gainera, Munduko Kopan urrea eskuratu zuen. 

- Nagore Martín: munduko, Europako eta Espainiako txapelduna 30 metroko 
pilotalekuan paleta argentinarrean. Horri, gainera, gomazko paletarekin 
Munduko Kopan eskuratutako urrea gehitu behar zaio.  

- Patxi Peula: bi aldiz munduko txapelduna, eta beste zazpi aldiz Europakoa. 
Kolonbian zilarra eskuratu zuen munduko txapelketan, eta Portugalen, 
Canelaseko Europako txapelketan, bi zilar. 

- Naiara Rodríguez: Zuzenak taldean jokatzen du gurpildun aulkian saskibaloian; 
Europako brontzezko domina eskuratu zuen Espainiako selekzioarekin. 



- Adriana Barrena: padelari lotuta dago. Jokalari titularra izan zen Europako 
txapelketan Euskadiko selekzioan (Euskadi izan zen Espainiako estatuaren 
ordezkaria). 

- Vanesa Abrisqueta: hockeyko jokalaria Sumendi taldean; lineako hockeyan 
munduko txapeldunordea izan zen Rocarassoko munduko txapelketan. 
Munduko 10 txapelketa jokatu ditu eta horietan zilarrezko bi domina eta 
brontzezko 4 eskuratu ditu. 

- Roberto Iñiguez de Heredia: Perfumerías Avenida taldeko entrenatzailea. 
Euroligako txapeldunordea izan zen taldearekin. 

- Eneko Llanos: triatleta, 2021ean zazpigarren postua eskuratu zuen Andorran 
jokatutako neguko triatloiko Munduko txapelketan eta Espainiako estatuko 
onena izan zen. 

- Urko Herrán: triatleta eta duatleta. Hemeretzigarren postua eskuratu zuen 
duatloiko Munduko txapelketan. 

- Teresa Gorospe: Espainiako selekzioko gimnasta. Japonian parte hartu zuen 
bere lehenengo Munduko txapelketa absolutuan, eta debutean 38. postua 
eskuratu zuen. 

- Mikel Fernández: 2021ean Bosnian jokatutako taekwondoko Europako junior 
txapelketan zilarrezko domina eskuratu zuen. 

- Aaron González de Matauco: aurrelaria zesta-puntan edo xisteran. 23 urtez 
azpikoen Europako txapeldunordea 36 metroko pilotalekuan, eta Munduko 
txapelketan finalerdira iritsi zen. 

- Maite Ortiz de Mendivil: zesta-puntako Munduko txapelketan lehenengo 
emakumezko txapelduna Eneritz Lizardirekin batera Iscarreko eta Valleladoko 
(Gaztela eta Leon) pilotalekuetan jokatutako txapelketan (36 metroko 
distantzia eta 23 urtez azpikoen kategoria). Bikotekako Europako txapelketan 
urrea eskuratu zuen gainera. 

- Beñat Azpitarte: zilarrezko domina +70 kiloko kadeteen kategorian Youth 
League ligan. 

- Alex Ortiz de Zarate: brontzea 21 urtez azpikoen 60 kilo baino gutxiagokoen 
kategorian Youth Leaguen. 

- Mireia Vizuete: brontzea 54 kilo baino gutxiagokoen kadeteen kategorian Youth 
Leaguen. 

- Leire Garai: Zaramaga taldeko pilotaria, Europako txapelduna One Wall 
modalitatean, horma bakarreko pilotalekuan. 

- Israel García: Europako txapelduna lineako hockeyan 18 urtez azpikoen 
selekzioarekin. 

- Tessy Ebossele: atleta, zilarra eskuratu zuen jauzi hirukoitzean 20 urtez 
azpikoen Munduko txapelketan, eta luzeran zilarrezko beste domina bat 20 
urtez azpiko Europakoan. 

- Alejandro eta Adrián García: Zuzenak taldeko saskibaloi jokalariak gurpildun 
aulkian, Europako txapeldunak izan ziren 22 urtez azpikoen kategorian. 

- Luis Fernando de la Iglesia: munduko txapeldunordea tiro olinpikoan, iaz lortu 
zuen emaitza hori Granadan. 

 
 
 



Lorpen nazionalak eta beste meritu batzuk: 
 

- Alba Pinilla: Fitness Gasteiz taldeko karateka, zilarrezko domina eskuratu zuen 
karateko Espainiako txapelketa absolutuan, eta zilarra taldekakoan. 

- Irati Zulueta eta Irantzu García: Fitness Gasteiz taldeko karatekak; zilarrezko 
domina eskuratu zuten Kumite karate-modalitatean taldekako Espainiako 
txapelketan. 

- Garoa Martínez: Indarra taldeko kirolaria; Espainiako errekorra hautsi eta 64 
kilotan Espainiako txapeldun absolutua izan zen. Horri esker, aurten Europa 
mailan lehiatu ahal izango du. 

- Salma Solaun: gimnasta, 2021ean Espainiako txapeldunorde absolutu bihurtu 
zen. Horrez gain, aparatuetan domina hauek eskuratu zituen: urrea pilotarekin, 
zilarra mazoekin eta zintarekin, eta brontzea uztaiarekin.  

- Lourdes Oyarbide: Movistar taldeko txirrindularia; brontzezko domina eskuratu 
zuen banakako erlojuaren aurkako Espainiako txapelketan. 

- Ainhoa Santamaría: Aurrera taldeko arku-tiroko kide hau Espainiako txapeldun 
bihurtu zen Longbow modalitatean, eta binakako talde mistoen kategorian ere 
sari hori bera eskuratu zuen Jorge Carrasco taldekidearekin batera. 

- Alberto Ruiz Infante: arkularia, Estatuko podiumera igo zen talde mistoen 
modalitatean Irantzu Cotorekin batera. 

- Andrea Garai: eskalatzailea, brontzea eskuratu zuen kilometro bertikaleko 
Espainiako txapelketan. 

- Hazten taldea: iaz, Espainiako txapeldun bihurtu ziren berriro ere taldekako 
ibilketa nordikoan (2019an ere sari bera eskuratu zuten). Aurretik, 2018an, 
gizonezkoen taldeak lortu zuen sari bera. 

- Izaskun Bengoa: Espainiako txapeldunordea eta Espainiako Kopako txapelduna 
ibilketa nordikoan, banakako kategorian. 

- Club La Blanca taldea: atletismoan erreferentea Araba eta Estatu mailan. 
Gizonezkoen taldea Espainiako txapelduna izan zen 2021ean kategoria 
absolutuan errepideko 50 kilometroko maratoian. Emakumezkoen taldea 
Espainiako txapeldunordea izan zen maratoi erdian (hura ere kategoria 
absolutuan). 

- Iparpolo Curling: hiriko curlingeko lehen taldea da.Oraingoan, emakumezkoen 
taldea Espainiako txapelduna izan da, eta gizonezkoen kategorian, aldiz, 
Estatuko txapeldunorde. 

- Laia Palacios: eski nordikoan etorkizun bikaina duen kirolaria da. Zilarra 
eskuratu zuen skating-ean, eta brontzea esprintean. Iaz, aldiz, Espainiako 
txapeldun bihurtu zen Larra-Belaguan. 

- Peio Añarbe: Estatu mailako hiru domina eskuratu zituen eski nordikoan 
2021ean, zilarrezko bat esprintean eta urrezko bi teknika klasikoan eta beste 
bat librean. Urrezko domina eskuratu zuen 2020an Italian jokatutako Skiri 
Trophy munduko txapelketa ofiziosoan. Hamar aldiz izan da Espainiako 
txapelduna fondoko eskian eta rollerski modalitatean. 

- Ian de Miguel: Arabatxo taldeko gimnasta honek brontzea eskuratu zuen zaldi-
jauziaren proban. Gimnasia artistikoa parkourrarekin txandakatzen ditu eta 
azken espezialitate horretan brontzezko domina eskuratu du Iruñean 
jokatutako Estatu mailako txapelketan. 



- Oier Díaz: Aritza taldeko gimnasta; Estatu mailako txapelketan brontzea 
eskuratu zuen barra finkoan. 

- Eider Izquierdo: gimnasta hau Nafarroako hiriburuan jokatutako Estatuko 
txapelketan nabarmendu zen. Aritza taldeko ordezkariak brontzea eskuratu 
zuen oreka-barran. 

- Iker Beitia: iaz, hirugarren aldiz, heziera egokituan Espainiako txapeldun bihurtu 
zen. Bere helburua, orain, datorren urteko Europako txapelketatara iristea da, 
eta 2024ko Pariseko Olinpiadak jokatzeko ametsa du. Zuzenak taldeko kidea da. 

- Roberto Galdos: parabadmintoneko Zuzenak taldeko kirolaria da. Espainiako 
azken txapelketan bi brontze eskuratu zituen banakako kategorian eta binakako 
talde mistoan. Jorge López asturiarra izen zen bere bikotea.  

- Santiago Argote: hobi olinpikoa da bere kirola. Errege Kopako txapelduna, 
Espainiako txapelduna autonomien arteko SGS kategoriako txapelketan, eta 
brontzea Espainiako txapelketan kategorien arabera.  

- Guillermo Prieto: paratxirrindularitzako Estatuko txapelketetan, errepidean 
brontzea eskuratu zuen. Gainera, Espainiako Kopako txapeldun bihurtu zen 
txirrindularitza egokituan M4 kategorian. 

- Tania Calvo: Espainiako pistako emakumezko txirrindulari onena; duela 3 urte, 
hobira igarotzea erabaki zuen eta ordutik Estatu mailako hiru sari eskuratu ditu 
madison, jazarpena eta scratch modalitateetan. Gainera, Hong Kongen 
egindako Nazioen Kopan brontzea eskuratu zuen. 

- “Zortzietakoak” emakumezkoen taldea: brontzezko domina eskuratu zuen 
Alhaurín El Granden jokatutako mendiko lasterketen taldekako Estatuko 
txapelketan.   

- Oscar Valderrama: Apdema elkarteko eta Judimendi taldeko igerilariak 
zilarrezko domina eskuratu du igeriketa egokituko Espainiako txapelketan 
banakako 200 metrotan. 

- Pablo Martínez de Guereñu: heptatloneko kirolaria. Madrilen jokatutako pista 
estaliko Estatu mailako txapelketan bigarren geratu eta Euskadiko errekor 
berria jarri zuen txapelketa konbinatuan lortutako 5.462 puntuei esker. 

- Javier Pérez: brontzea eskuratu zuen Tenerifeko Santa Cruzen jokatutako 
Espainiako maratoi-txapelketan. 

- Endika Díez: brontzea eskuratu zuen 2021ean mahai-teniseko Espainiako 
txapelketan. Urtebete lehenago, 2020an, urrea lortu zuen. 

- María Modenés: Xativan jokatutako txirrindularitzako Espainiako txapelketan 
podiumera igotzea lortu zuen junior kategorian, eta brontzea eskuratu. 

- Ane Ibáñez: Espainiako Kopako txapelduna paleta argentinarrean trinket 
modalitatean. 

- Gorka Bombín: Errekaleor taldeko pilotaria; Espainiako txapelduna trinketean 
eta pala argentinarrean. Santiago Andreasen argentinarra izan zen bere bikotea 
eta Iruñeko Mendillorrin eskuratu zuten saria. 

- Patxi López de Lacallef: Espainiako txapeldunorde bihurtu zen 2021ean esku-
pilotan, trinketean. 

- Álvaro González de Zarate: sari ugari eskuratu du nazioarteko txapelketatan: 
Genevako nazioarteko sari entzutetsua Bleu zaldiarekin, zilarrezko domina 
jauzien Espainiako txapelketa absolutuan, eta Espainiako txapelketako lehen 
postua jauzi klasikoan. 



- Roberto Ramírez Valle: Agurain hipika-taldeko kirolariak brontzea eskuratu 
zuen taldekako TRECeko Espainiako txapelketan. 

- Club Biribildu eta Relevé taldeak: 9 domina eskuratu zituzten Valentzian 
jokatutako gimnasia aerobikoko Espainiako txapelketan. 

- Haizea Fernández de Romarategi: 2021ean, izotz gaineko hockeyko Lau Nazioak 

entzutetsuan urrea eskuratu zuen. 

- Amy Roseann Arina: taekwondoko kirolaria. Espainiako junior txapelketan, -46 
kilotan, brontzea eskuratu zuen.   

- Kevin González de Zárate: Etxabarri Ibiñan hipikako erreferentea, Gijón Horse 
Jumping txapelketako bigarren edizioan lau garaipen eskuratu zituen. 

- Club Ying Yang taldea: Ying Yang taldeak oso gogorra den modalitatean, 
kiokushinkay, egindako lan bikaina aitortu nahi izan dugu. Gainera, dagoeneko 
bi txapeldun eman dizkigu taldeak. Bestalde, ehunka haur trebatzen ditu 
karatearen inguruan.  

- Escuela Fitness Gasteiz eskola: Arabako karatea goiko mailetara eraman du eta 
urte askotan egindako lana saritu nahi izan dugu.  

- Club Beti Aurrera: Arabako gimnasia erritmikoaren enbaxadore onenak dira, 
Marga Armas buru dutela, eta Rítmica Vitoria, Munduko txapeldun izandako 
Paula Orive eta María Ereñaga entrenatzaile eta arduradun izanik. Proiektua 
Oskitxo, Ceted eta Supra kluben baturatik sortu zen. 

- Alavés Gloriosas: aurreko denboraldian igoera txalotua lortu zuten, futbolean 

jokatu nahi duten Arabako neskentzat erreferente bat sortuz. 

- Amaia Latorre: aitzindaria da, golfean profesionalki aritzea erabaki du. 
- María Ascasso: Arabako eta Euskadiko esgrimaren ordezkari nagusia da. 

Munduko Kopako probetan parte hartu du. Top 20 nazionala da. 
 
 

Sari bereziak erretiratzeagatik 
 

- Marta Tudanca: saskibaloi-jokalaria 
- Laura Pardo: saskibaloi-jokalaria 
- Sugoi Uriarte: judoka  
- Amador Granados: zuzenak klubeko txirrindularia 
- Natxo Mendoza: boxeolaria 

 

In memoriam 

 

- Ignacio Teixidor, Teixi: erlijioso marianista aurten hil da 89 urterekin. 50 urte 
baino gehiagoz, Inaziok Ikastetxearen bizitzan parte hartu du. Ikastetxe barruan 
eta kanpoan kirol-arduradun gisa egin zuen lan handiena. 

- Juan Ignacio Lorente: mendiaren munduak haren heriotza deitoratzen du; 82 
urterekin hil da eta galera latza da mendizaletasunaren munduarentzat. 
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