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vi half gasteizko ARAUDIA

1. artikulua
vi half gasteiz distantzia ertaineko triatloiaren antolatzailea CLUB TRIATHLON 
ALOHA da (IFZ: G01541259), eta zuzendaritza eta idazkaritza teknikoaren ardura-
duna Aetrievent SL enpresa da (IFZ: B67726299). Biek dute helbidea jakinarazpe-
netarako: martxoaren 8ko etorbidea 17, 2A (Araba: 01002 Vitoria-Gasteiz).

Proba Euskadiko Triatloi Federazioaren araudiak arautzen du www.triatloi.org.

Euskadiko eta Arabako txapelketak izango dira.

2. artikulua 
Federazio-lizentzia indarrean duten Elite, Sub 23, V.1, V.2, V.3 guztiek parte hartu 
ahal izango dute.

3. artikulua 
Txirrindularitza-zirkuitua trafikora itxita egongo da lasterketaren noranzkoan. 
Kontrako noranzkoan trafikoa dagoen bideguneetan, parte-hartzaileek Zirkulazio 
Kodea errespetatu beharko dute, eta inola ere ezingo dute kontrako noranzkoan 
sartu.

Parte-hartzaileek Ertzaintzaren, Miñoien, Udaltzaingoaren, identifikatutako 
erakundeko kideen eta Federazioko epaileen jarraibideak bete eta errespetatu 
beharko dituzte.

Larrialdi-ibilgailuren batek txirrindularitzako ibilbidea eta lasterketakoa oinez egin 
behar baditu abisu larri batean zirkulatzeko, non dagoen adierazi beharko du 
argi- eta soinu-seinaleen bidez. Kasu guztietan, ibilgailuak lehentasuna izango du 
triatleten aurretik, eta triatletek ibilgailu horri pasatzen utzi beharko diote.

Antolakuntzak une oro zainduko du lasterketaren segurtasuna, baina ez da laster-
ketan sor daitezkeen ezbeharren erantzule izango.

4. artikulua 
Antolatzaileak ibilbidea aldatzeko eta proba osoa edo zati bat neutralizatzeko 
eskubidea izango du, eguraldiak edo ezusteko egoerek hala eskatzen badute.

Igeriketa-sektorea egitea ezinezkoa bada, eguraldi txarraren ondorioz, proba 
duatloi bihurtuko da.

5. artikulua 
Debekatuta dago pandraftinga ‘(joan gurpilera). FETRIren lehiaketen araudian 
jasotako zehapen-araubidearen arabera araudia betetzen ez dutenei zehapena 
ezarriko zaie.

6. artikulua
Material-kontrola T2 trantsizio-eremuan 7:30ean ireki eta 9:45ean amaituko da, 
eta T1 eremuan 9:15ean ireki eta 12:00etan amaituko da, ordutegi hori luzatu gabe. 
Horretarako, nahitaezkoa da federazio-lizentziaren txartela aurkeztea, edo, bes-
tela, txartelik ematen ez duten federazioek federazioaren fitxa egiaztatzen duen 
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ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Euskadiko federatuek ziurtagiri bat inprimatu 
dezakete automatikoki webgunetik, txartela oraindik ez daukatenentzat edo 
probaren uneren batean txartela galdu dutenentzat. FETRI federatuta ez dagoen 
orok ezingo du proban parte hartu.

7. artikulua 
Txipa alokatuz gero, boxen sarreran jasoko da.  

8. artikulua 
Lau irteera emango dira:
  

- 12:30 emakumeen elite-taldea / gainerako emakume parte-hartzai-
leak
- 12:45 gizonezkoen elite-taldea / gainerako gizonezko parte-hartzai-
leak 
- Open femeninoaren eta open maskulinoaren irteerak oraindik zehaz-
teke daude, baina, nolanahi ere, adin-taldeen ondoren egingo dira.

9. artikulua 
Lehiaketak bilakaera egokia izango duela bermatzeko, ebaketa-denbora batzuk 
kalkulatu dira. Lehen segmenturako muga 14: 00etan ezarri da. Txirrindulari-seg-
menturako tarteko ebakiak izango dira 16: 10ean 50. kilometroan (Guereñun) eta 
17: 00etan 70. kilometroan (Zurbanon), eta azken ebakia 18: 00etan T2 boxetarako 
sarreran. Tarteko ebaki bat ezarriko da oinez egindako lasterketaren segmen-
turako, 19: 30ean 14. kilometroan (azken bira). Ebaketa-ordu horiek gizonei zein 
emakumeei aplikatuko zaizkie. Adierazitako orduetan eten-puntura iritsi ez diren 
triatletak deskalifikatu egingo dituzte epaileek, trafikoaren normaltasuna ahalik 
eta lasterren berreskuratzeko, eta une horretatik aurrera ez dira probaren estal-
pean egongo.

10. artikulua  
Hornidura kartelen bidez adieraziko da: HORNIKUNTZAREN HASIERA ‘eta HOR-
NIKUNTZAREN AMAIERA’. Bidoiak zati horietan bakarrik birjarri ahal izango dira. 
Leku horretatik kanpo bidoiak botatzen dituztenei zigorra ezarriko zaie.

11. artikulua 
Korrikalari bakoitzaren ardura da proba, zirkuitua eta arauak ezagutzea. Zigo-
rraren ondorengo Penalty Boxean gelditzea nahitaezkoa da triatletari zehapena 
ezarri bazaio.

Antolatzaileek ez dute diru-itzulketarik edo -konpentsaziorik egin beharko triat-
letari kalifikazioa kenduz gero, proba osorik edo partzialki ezeztatuz gero edo 
ibilbidea aldatuz gero.

12. artikulua 
Erakundeak ez du inolako erantzukizunik parte-hartzaileei edo ikusleei probaren 
aurretik, bitartean eta ondoren gerta dakizkiekeen kalte moral edo materialen 
gainean.

13. artikulua 
Batzorde antolatzaileak sarrera ukatzeko eskubidea izango du.
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14. artikulua  
Informazio-bileraren tokia (Briefing) aldez aurretik argitaratuko da probaren web-
orrian, bai eta bileraren ordutegia ere.

15. artikulua 
Sari ekonomikoak ekitaldiaren web-orrian argitaratuko dira.

Eskudiruzko sari guztiak banku-transferentzia bidez emango dira karreraren 
hurrengo astean, eta dagokion zerga-atxikipena izango dute. Dopinaren aurkako 
kontrolaren kasuan, ezingo da ordainketa eraginkorrik egin Eusko Jaurlaritzak 
emaitzak jakinarazi arte.

Lehenengo hirurei emango zaizkie sariak orokorrean, eta lehenengoei Euskadiko 
eta Araba emakumezkoen eta gizonezkoen txapelketan.

16. artikulua
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko 
eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan 
xedatutakoarekin bat etorriz, zure datu pertsonalen tratamenduei buruzko kontu 
hauen berri ematen dizugu:

Tratamenduaren arduradunak: CLUB TRIATHLON ALOHA taldea (IFZ: G01541259; 
helbidea: martxoaren 8ko etorbidea, 17-2. A, 01002 Vitoria-Gasteiz, Araba), 
erakunde antolatzailea den aldetik, eta Zuzendaritza eta Idazkaritza Teknikoaz 
arduratzen den erakundea: AETRIEVENT, SL (IFZ: B67726299;  helbidea).

Bildutako datu pertsonalak: jasotzen diren datu pertsonalak zure inskripzioa eta 
proban parte hartzea kudeatzeko behar direnak dira, eta, beraz, nahitaez eman 
behar dira; hala egiten ez baduzu, ezingo da izena eman.

Tratamenduaren helburua: jakinarazten da parte-hartzaileek ematen dituzten 
datu pertsonalak honako helburu hauetarako erabiliko direla:
:

 - vi half gasteizen Izen-ematea eta parte-hartzea kudeatzea.
 - vi half gasteiz antolatzeko beharrezkoak diren kudeaketak egitea.
 - Parte-hartzaileen aseguruak eta hortik eratortzen diren auziak ku-
deatzea, bai erakundeak kontratatutako aseguruari dagokionez, bai 
Espainiako edo Lurraldeko Triatloi Federazioari dagokionez.
 - COVIDaz ez kutsatzeko osasun-neurriak hartzea.
 - Sailkapenak RockTheSport bidez argitaratu ahal izango dira www.roc-
kthesport.com webgunean, erakundearen webgunean eta sare soziale-
tan.
 - vi half gasteizko parte-hartzaileen argazkiak eta bideoak egitea eta 
argitaratzea. Argitalpen hori, korporazio- eta sustapen-komunikaziorako, 
bai vi half gasteizko webgunean, bai haren sare sozialetan (Facebook, 
Twitter, Instagram eta beste batzuk), bai argazkien eta bideoen salmen-
taz arduratzen den enpresa laguntzailearen webgunean egin ahal izango 
da. Hori guztia dohainik egingo da, muga geografikorik eta denbora-mu-
garik gabe.
Informazioa bidaltzea vi half gasteizi buruz, etorkizuneko kirol-ekitaldi eta 
-edizioei buruz, bai eta triatloiarekin, babesleekin eta/edo laguntzaileekin 
lotutako bestelako merkataritza-komunikazioei buruz ere.
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Ildo horretan, jakinarazi da Mailjet plataforma erabiltzen dugula, modu eraginko-
rragoan, dinamikoagoan eta operatiboagoan kudeatzeko eta mota horretako ko-
munikazioak hobeto kontrolatzeko. Mailjet Mailgun Technologies, Inc-ek garatu du, 
eta, plataforma hori erabiliz, aipatutako zerbitzuaren emaileak hartzaileen jardue-
raren jarraipena egiteko gailuak instalatu behar ditu bidalketa horietan, mezuen 
irekiera kontrolatzeko eta mezuei buruzko txostenak egin ahal izateko.

Tratamenduaren legitimazioa: parte-hartzaileen datu pertsonalen tratamendua 
ekitaldian izena emateko eta parte hartzeko kudeaketarekin lotutako helburue-
tarako legitimatzen duen oinarri juridikoa da tratamendu hori beharrezkoa dela 
parte hartzen duten kontratu bat egikaritzeko (inskripzioa eta parte hartzea 
kirol-ekitaldian).
Oinarri juridiko horrek berak legitimatzen du parte-hartzaileen datu pertsonalak 
ekitaldiaren erantzukizun zibileko asegurua kontratatzen den aseguru-konpainiari 
jakinaraztea, eta, federatutako parte-hartzaileei dagokienez, dagokion federa-
zioari eta, hala badagokio, hark asegurua kontratatuta daukan aseguru-konpai-
niari jakinaraztea.

Sailkapenak adierazitako moduan argitaratzeari dagokionez, datuen tratamen-
du hori legitimatzen duen oinarri juridikoa da tratamendua beharrezkoa dela, bai 
informazioa emateko, bai markak egiaztatzeko.

Probak irauten duen bitartean argazkiak eta bideoak ateratzeari eta ondoren 
adierazitako baldintzetan zabaltzeari dagokionez, tratamendu hori legitimatzen 
duen oinarri juridikoa antolatzailearen interes legitimoa da, vi half gasteiz jakina-
razteko eta sustatzeko. Hala ere, parte-hartzaileak baimena ematen du inskri-
pzioa egiteko eta Erregelamendua eta inskripzio-baldintzak onartzeko.

Etorkizuneko edizioei eta kirol-ekitaldiei buruzko vi half gasteizi buruzko informa-
zioa bidaltzeari dagokionez, bai eta triatloiarekin, babesleekin eta/edo lagunt-
zaileekin lotutako beste komunikazio komertzial batzuei buruzkoa ere, trataera 
hori legitimatzen duen oinarri juridikoa da beharrezkoa dela produktu eta zerbitzu 
horien sustapenari dagokionez interes legitimoak asetzeko, eta hori Datuak Ba-
besteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikuluak jasotzen duenaren arabera, 
Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 195/2017 Txostenean xedatutakoa 
oinarri hartuta. Horrek ez du esan nahi parte-hartzaileak informazio hori bidaltzea-
ren aurka egin dezakeenik, info@vihalfgasteiz.com helbidera mezu elektroniko bat 
bidalita edo bidaltzen zaion komunikazio bakoitzean eskainiko zaion prozeduraren 
bidez.

Datuen hartzaileak: parte-hartzaileen datu pertsonalak inskripzioan sartzen diren 
zerbitzuak emateko beharrezkoak diren erakundeei jakinaraziko zaizkie, bes-
teak beste, erakundeak erantzukizun zibileko asegurua kontratatzen duen ase-
guru-konpainiari, edo, federatutako parte-hartzaileen kasuan, kide diren lurraldeko 
triatloi-federazioari, edo, hala badagokio, Espainiakoari, bai eta horiek kontrata-
tuta dituzten partaidetza-arriskuak dituzten vi half gasteizko aseguru-konpainiari 
ere. Datuak lurralde-federazioari eta/edo federazio espainiarrari jakinaraztearen 
helburua izango da, halaber, parte-hartzailea federatua dela egiaztatzea, ezinbes-
teko baldintza baita ekitaldian izena emateko eta parte hartzeko.

Proban zehar hartutako identifikazio-datuak, dortsala, argazkiak eta irudiak eta 
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azken emaitza lehen adierazitako moduan argitaratu ahal izango direnez, argital-
pen horiek kontsultatzen dituen jendeak kontsultatu ahal izango ditu.

Nolanahi ere, ekitaldia kudeatzeko gai batzuetarako hirugarrenen zerbitzuak 
erabiltzen ditugu, tratamendu-eragile gisa jarduten dutenak, eta horiekin sinatu 
dugu datuak tratatzeko dagokion kontratua, Datuak Babesteko Erregelamendu 
Orokorraren 28.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Nazioarteko transferentziak: lehen aurreratu dugun bezala, merkataritza-komuni-
kazioen bidalketa kudeatzeko, Mailjet erabiltzen dugu. Mailgun Technologies, Inc. 
Enpresak garatutako plataforma bat da, tratamenduaren arduradun gisa jarduten 
duena, eta datuak nazioartean transferitzea ekar dezakeena, nahiz eta horreta-
rako Datuak Babesteko Europako Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan 
jasotako berme egokiak dituen (kontratu-motako klausulak).

Mailjeten pribatutasun-politika kontsultatzeko, ikus hemen: 
https://es.mailjet.com/privacy-policy/

Datuak gordetzeko epea: parte-hartzaileen datu pertsonalak ekitaldia amaitu 
arte gordeko dira, eta, ondoren, legezko betebeharrak betetzeko behar diren 
epeetan.

Hala ere, sailkapenak argitaratzeari dagokionez, markak egiaztatzeko, modu mu-
gagabean gordeko dira. Gauza bera gertatuko da antolatzailearen komunikabi-
deetan argitaratzen diren argazki eta bideoekin (webgunea eta sare sozialak).

vi half gasteizi buruzko informazioa, etorkizuneko kirol-ekitaldi eta -edizioei 
buruzkoa, eta triatloiarekin, babesleekin eta/edo laguntzaileekin lotutako bes-
telako merkataritza-komunikazioei buruzkoa, identifikazio-datu pertsonalak eta 
harremanetarako datu pertsonalak gordeko dira harik eta parte-hartzaileak do-
hainik jaso nahi ez duela jakinarazten duen arte. Horretarako, mezu elektroniko bat 
bidali beharko du info@vihalfgasteiz.com helbidera, eta jakinarazpen bakoitzean 
aukera bat emango zaio.

Interesdunak bere datuak tratatzeari dagokionez dituen eskubideak: bere datu 
pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, 
aurka egiteko edo transferitzeko eskaera bat bidal dezake idatziz CLUB TRIA-
THLON ALOHAra (Avenida 8 de marzo, 17-2ºA, PK 01002, Vitoria-Gasteiz, Araba), 
edo bestela posta elektroniko bat bidal dezake helbide honetara: info@vifgasteiz.
com

Erreklamazioa kontrol-agintaritzan: erreklamazio bat aurkez dezake Datuak 
Babesteko Espainiako Agentzian, bere egoitza elektronikoaren bidez edo bere 
egoitzan (Jorge Juan kalea 6, PK 28001, Madrid).

Bai hirugarren pertsonen inskripzioa egiten bada, bai, baina ez bakarrik, kirol-klu-
bek egindako inskripzioen kasuan, inskripzioa egiten duen pertsonak edo klubak 
inskribatzen duen pertsonaren edo pertsonen baimena duela bermatzen du, eta, 
gainera, informazio-klausula honetan bere datu pertsonalen tratamenduari buruz 
jasotako alderdi guztien berri emateko konpromisoa hartzen du.

Irudi-eskubideak
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Parte-hartzaileen grabazioei eta irudi-eskubideei dagokienez, inskripzio-baldint-
zen 18., 19. eta 20. apartatuetan xedatutakoa beteko da.
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