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Sarrera
Eusko Jaurlaritzako Kiroletako eta Osasun Publikoko zuzendaritzak Jarduera Fisikoaren Euskal Plana (Aktibili) prestatzen ari
dira. Plan honen ekintzen artean, Ibilbideak egitasmoa sortzea aurreikusirik dago.
Gizartea aurrera doa, eta kirolean eragina duten joera berriak sortzen ditu; kirola aire zabalean gero eta gehiago egitea da joera
horietako bat. Errealitate horrekin lotuta, motordunak ez diren kirol modalitate ibiltariak ere gorantz ari dira. Kirol hauetan GPS
teknologiaren erabilera gero eta arruntagoa dela bistan da.
Bestalde, kokatze eta nabigazio teknologia berrien eta Internetek bultzaturiko
harremanetarako eta kontsumorako ohitura berrien garapenak, eta bereziki gizartekomunikabideek, kirolaren esparruan ere eragina dute.
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Definizioa
Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko egitasmo bat da, motordunak ez diren kirol ibiltarietan eraginez jarduera fisikoa areagotzea
eta hobetzea helburu duena.
Pertsonek eta erakundeek osaturiko komunitate batean oinarritzen da. Erabiltzaile horiek, sakelako gailuen bitartez (GPS eta
smartphone) eta Interneten bitartez, beren kirol esperientziak sortzen, partekatzen, baloratzen, osatzen, zabaltzen eta gozatzen
dituzte.
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Xedea / Ikuspegia
Xedea
Motordunak ez diren kirol ibiltarien praktika areagotzea eta hobetzea, horretarako komunitateak kirol esperientziak sortzea,
baloratzea, osatzea, zabaltzea eta gozatzea dinamizatuz eta ahalbideratuz.
Ikuspegia
Zerbitzu publikoa, doakoa, iraunkorra, lan kolektiboan oinarritua; EAEko kirol esparruan eta Eusko Jaurlaritzak Interneten duen
presentzian erreferentzia dena; bere erabilgarritasun, azkartasun, erraztasun, arreta, edukien kalitate, etengabeko
hobekuntzaren izaera eta komunitatearen giro jatorragatik maitatua dena.

Helburu zehatzak
1.- Kirol jardueran dauden ohitura berrien eskariari erantzutea.
2.- Baliabide bakarra erabiliz, hainbat kirol esparru eta modalitateri arreta ematea.
3.- Kirolaren praktika bultzatzea, gizartearen beste arlo batzuk hobetzeko
helburuak lortzeari begira.
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Oinarriak
Lehenengo oinarria: elkarreragilea
Entzutea, arreta ematea, erantzutea eta dinamizatzea, mugitzen den komunitate baten zerbitzurako.
Bigarren oinarria: kooperatiboa
Lan kolektiboan oinarriturik.
Hirugarren oinarria: jasangarria
Baliabideen erabilpen apala.

Laugarren oinarria: euskalduna
Gure arloan, euskaldunen erreferentzia izan nahi dugu.
Bosgarren oinarria: berritzailea
Teknologia aurrerapen erabilgarriak zerbitzuari egokituz.
Seigarren oinarria: gardena
Baliabideen kudeaketa eta helburuen betetzeari buruzko informazioa denon eskura.
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Marka, logoa eta goiburua
“Ibilbideak” marka aukeratu dugu hainbat arrazoirengatik:
• “Aktibili” hitzarekin duen harremana, izen hori duen planaren barnean kokaturik baitago.
• Egitasmoaren mamia horiexek dira: ibilbideak.
• “Idea”: egitasmoan garrantzi handia duen kontzeptua, “ideas para moverse” goiburuan bertan dagoena.
• Euskara eta gaztelania hitz bakar batean uztartzen ditu, eta ingelesari ate bat irekitzen dio.

Logoak Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren ekimenetan erabili beharreko irudia
egokitzen du.
“mugitzeko aukerak” / “ideas para moverse” goiburuak mugimenduak egitasmoan
duen garrantzia azpimarratzen du, proposamen gisa azalduz eta ez agindu bezala.
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Hastapena
Egitasmoa martxoaren 26an aurkeztuko dugu Atarian (Gasteiz). Hortik aurrera urtebeteko hastapen-aldia aurreikusirik dago,
honako helburuak betetzeko asmoz:
•Egitasmoa abian jartzea.
•Komunitatea sortzea.
•Egitasmoa tamaina neurtzea eta bere kudeaketa iraunkorra zehaztea.
•Komunitatearen iritzia entzutea eta jarraitu beharreko bidea zehaztea.
•Lehentasunezko hobekuntzak ezartzea:
 Smartphone gailuen bitartez erabiltzea.
 Bilgune izaera lortzea.
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Bost galdera

1.- Zergatik?
2.- Nork erabili dezake?

3.- Zein ibilbide eskainiko ditu?
4.- Zertarako balio du?
5.- Zer gehiago eskainiko du?
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1.- Zergatik?
Dagoeneko Interneten dauden beste ekimen batzuen ereduak jasotzen ditu Ibilbideak egitasmoak, baina bere komunitatearen
ezaugarrietara egokitzen ditu. Egitasmo honetan Wikiloc da erreferentziarik nagusiena eta webgunea garatu duena, baina beste
ekimen batzuk aintzat hartu ditugu, garrantzitsuenak hauexek:
(Toursprung sites)

(Mapmyfitness sites)

Gure ustez, mundu mailako beste webgune horien aldean honako honek duen ezberdintasunik nagusiena ez dira eskaintzen diren
funtzionalitateak; alderik handiena komunitatean datza, gure kasuan tokian tokikoa baita eta egitasmoaren norabidea zehazten baitu.
Ibilbideak komunitate horren bilgunea izatea nahi genuke. Alde horretatik, Ibilbideak komunitate baten beharretara dagoen
egitasmoa izango da.
Tokian tokiko komunitate horrek helburu hauek lortzea nahi genuke:
•Egitasmoak garatzeko lan kooperatiboan oinarritzea.
•Esperientzian oinarrituriko kalitate estandar bat lortzeko ekarpenak egitea,
erabiltzaileek balorazioak eginez.
Bestalde, kirola eta gizartearen beste arlo batzuen arteko harremana erakutsi nahi
dugu.
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2.- Nork erabil dezake?
Ibilbideak nahi duten pertsona edo erakunde guztiek erabil dezakete, doan.
“Erakundeak” dira legez osaturik daudenak (klubak, elkarteak, federazioak, batasunak, udalak, enpresak, mankomunitateak, tokigarapeneko agenteak, ikastetxeak, etabar).
Edukiak igotzeko eta jaisteko erregistratuta egon behar da, baina kontsulta orokorra libre da.
Erregistroa egiteko, izena, posta elektronikoko helbidea eta pasahitza baino ez dira behar.
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3.- Zein ibilbide eskainiko ditu?
Ibilbideak egitasmoaren webgunera EAEan, hasten edo bukatzen diren ibilbideak igo daitezke.

Egileak horrela erabakitzen badu, ibilbideak Wikiloc eta Google Earth-en ikusgai izango dira.

Hasieran, Ibilbideak egitasmoak kirol hauek eskainiko ditu: asfalto eta mendi
lasterketak, bela, delta hegoa, errepide eta mendi bizikleta, proba konbinatuak,
gurpildun aulkia, itsuentzako ibilbideak, igeriketa, ipar ibiliak, irristaketa,
parapentea, piraguismoa, senderismoa, zaldiketa eta zikloturismoa; baina
komunitateak horrela eskaturik, beste batzuk ere egon daitezke.
Edukien kantitatea bilatu beharrean, nahiago dugu kalitatea lortzea.
Horretarako, hainbat neurri aurreikusirik daude eta beste batzuk
komunitatearekin adostuko ditugu.
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4.- Zertarako balio du?
Ibilbideak egitasmoaren webgunean, filtro sistema bat erabilita, era grafikoa eta erraz baten bidez, zure intereseko tokietan ibilbideak
aurki ditzakezu, edota zure kirol kuttunen ekitaldiak. Gainera, ibilbide bakoitzak fitxa bat du erantsita, informazio interesgarri ugariz
hornitua, hau da, beste pertsona batzuek egindako balorazioak, komentarioak eta ekarpenak, luzera, desnibela, irudiak, bideoak,
profila, trazadura azaltzen duen mapa, etabar.
Era berean, zure ibilbideak igo ditzakezu, edo lau pausu erraz emanda mapa batean sortu eta
partekatu. Informazioa zuretzat da, eta ordenagailura jaits dezakezu, edo zuzenean zure GPS edo
Smartphonera. Gainera, zure webgunean erakutsiz edo lagunei bidaliz partekatu dezakezu.
Erakundeek ibilbideekin loturiko ekitaldiak sor ditzakete eta beraien webguneetan ikusgai jarri,
ibilbideak ikusteko eta informazioa eskuragarri izateko. Egutegiari begirada bakar bat emanez,
ekitaldien egitarau osoa ikusi ahal izango duzu.
Gainera, Kulturklik ere ikusgai dagoenez, kirola eta kultura uztartzen dira, haren agenda azaltzen
baita ibilbideen esparruetan.
Eta gainera…
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5.- Zer gehiago eskainiko du?
Ibilbideak egitasmoak webgune bat eskaintzen du, baina horretaz gain, bere komunitateari zuzenduta dauden beste ekimen batzuk
ere bai:
▫ Gizarte komunikabideetan arituko da.
▫Gehien baloraturiko ibilbideen kalitatea sarituko du.
▫GPS gailuen mailegua eskainiko du Kz-rekin batera.

▫GPSa erabiltzen jakin gabe GPSak erabiltzeko softwarea egokituko du.
▫Ibilbide luzeen eta beste egitasmo batzuen sorrera koordinatuko du.
▫GPSrako kalitate handiko kartografia eskainiko du.

▫Kirolerako GPSaren erabilerari buruzko formazioa eskainiko du.
▫Aterpe: gizarte sarea.
▫Aplikazio mugikorrak.

▫…
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lau lekutan elkarbizi den komunitatea:

gizarte
komunikabideak

web + app

aterpe
mailegua

formazioa

kddk

auzolan
ekimenak

offline
ibiltarien
bilgunea

Egitasmoaren aurkezpena 2012ko martxoaren 26an
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www.ibilbideak.euskadi.net

irudiak

1: GORE-TEX® Experience Tour All-out trail running in the Dolomites! 3by GORE-TEX®
Products CC BY-NC-ND 2.0 From Flickr
2: Two female joggers on foggy Morro Strand State Beach by Mikebaird CC BY 2.0 from
Flickr
3: Hang glider by David Busch Aus CC BY 2.0 from Flickr CC BY 2.0 from Flickr
4: Day 1 Triathlon (15 Aug 2010) by Singapore 2010 Youth Olympic Games CC BY-NC 2.0
from Flickr
5: Inline-skaters by Bernard Garon CC BY-NC 2.0 from Flickr

6: Man running while pushing a baby trike - Runners at 1st Annual Rock 2 Rock 5 Mile Fun
Run by mikebaird CC BY 2.0 from Flickr
7: Lone Mark 1 kayaker (surf ski), near Morro Rock harbor entrance, south breakwater and
sandspitshown, Morro Bay, by mikebaird CA CC BY 2.0 from Flickr

8: My best mate by Hé'louïse CC BY-NC-ND 2.0 from Flickr
9: Female Equestrian racing her horse on Morro Strand State Beach by mikebaird CC BY
2.0 from flickr
10: Biking Backbone by vastateparksstaff CC BY 2.0 from Flickr
11: Défistival (05) - 22Sep07, Paris (France) by philippe leroyer CC BY-NC-ND 2.0 from
Flickr
12: Sailing School participants by Amy Templeman CC BY-NC 2.0 from Flickr

