
Gorputza ondo ezagutu behar da

Mendian korrika egiteak beste erresistentzia kirol batzuen 
moduko ondorioak ekar ditzake. Zerk baldintzatuko du? 
Kirolari bakoitzak zein mailataraino iritsi nahi duen. 
Iraupeneko kirola den neurrian, gure bihotz aparatuari 
esfortzu bat eskatzen diogu; eskaera hori egokia izateko, 
lehenik eta behin, zelan gauden jakin beharko dugu, eta, 
gure parametro fisiologikoak jakinda, gorputza prestatzen 
joango gara esfortzu horri aurre egin diezaiogun –esfortzu 
probak egitea garrantzitsua da–. Nahiko modalitate berria 
denez, ez dago ikerketa zehatzik, eta ezingo nuke esan lesio 
mota zehatz bat dagoenik mendiko korrikalarien artean.

Lokomozio-aparatuari begiratuta, asfaltoan gerta 
daitezkeen arazo berak izaten dira. Zoru motaren eta bideak 
izan ditzakeen gorabeheren arabera, bihurritu eta horrelako 
lesio gehiago izateko joera dago. Giharrei dagokienez, 
aldapa behera eszentrikoki lan egiteak –frenatzen joatea– 
sor ditzakeen gihar hausturak eta kontrakturak daude. Argi 
ikusten da korrikalari horien morfotipoa ezberdina dela 
asfaltoko korrikalarienekin alderatuta, behe ataleko 
gihardura handiagoa dute –gluteoak, koadrizepsa, 
iskiotibialak…–  eta sabeleko eta gerriko giharrak 
indartsuak, nahiz eta korrikalarien artean aldaera handia 
egon. Gomendioak:

• Gorputza ondo ezagutu eta entzun, nekea azaltzean geratu.
• Malgutasuna eta indarra landu, arazoak saihesteko.
• Prestatzaile baten aholkuak jarraitu.
• Elikadura eta hidratazioa zaindu, anemiak saihesteko.
• Atsedena errespetatu.
• Osasun azterketa egin, planifikazio egokia egiteko. 
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M oda-modan dagoen 
kirola da mendian 
korrika egitea. Azken 
urteetan izugarrizko 

gorakada izan du, bai korrika-
lari kopuruak eta baita laster-
keta kopuruak ere.

Iñaki Uribe-Etxeberria esko-
riatzarraren ustez, gorakada 
horren gakoa hau da: “Nik uste 
dut gorakada izan dela, oso kirol 
samurra delako. Ez da material 
berezirik behar, eta, gainera, 
Euskal Herrian mendiarekiko 
zaletasun handia izan dugu beti”. 
Uribe-Etxeberria beti ibili izan 
da mendian, baita eskiatzen ere, 
baina korrika lehiatzen orain 
dela bost bat urte hasi zen. Gaur 
egun, Euskal Selekzioaren hau-
tatzailea da: taldea osatzeko 
ardura dauka.

kOrtAzAr, indArbErritutA Oihana 
Kortazar da beste protagonista. 
Mendiarekin eta kirolarekin 
lotura zuzena izan du betidanik. 
Mendian korrika, baina, 2008an 
hasi zen. Emaitza onak lortu 
zituen lehenengo urte hartan; 
2010ean geldialdia egin zuen, 
ama izan zen. Geldialdiaren 
ostean, guztiz indarberrituta 
itzuli zen elgetarra. 2011n eta 
2012an dena irabazi zuen: mun-
duko kopa, Europako txapelke-
ta, Espainiakoa, Euskal Herri-
koa… Kortazar gorakadaren 
testigu zuzena izan da: “Hainbat 
gauza erakargarri batzen dituz-
te mendiko lasterketek: kirola, 
natura, partaideen artean sortzen 
den giroa...”.

Kortazarrendako, mendian 
korrika egitea lasaitasuna eta 
askatasuna da: “Mendian igaro-
tzen dudan minutu bakoitza 
lasaitasuna eta aska-
tasuna da, bakarrik 
nahiz konpainian. 
Ez dago plan hoberik. 
H e m e n d i k  u r t e 
batzuetara ez dakit 
korrika jarraituko 
dudan, baina men-
dira joaten jarraitu 
nahiko nuke”.

Bai Kortazarrek eta baita 
Uribe-Etxeberriak ere nabar-
mendu dute mendian ez dela 
erlojuari begira egoten, beste 
erritmo batean egiten dela korri-
ka mendian.

Bigarren aldiz ama izan 
ostean, gogotsu dator Kortazar: 
“Maila gorenean egoteko entre-
natzen ari naiz”. Hala ere, espe-

ro duen bakarra 
“disfrutatzea” dela 
gaineratu du. Haur-
dunaldiaren ostean 
abdominal hipopre-
siboak egin ditu, eta, 
poliki-poliki, maila 
egokia hartu du.

AtsEdEnA, EzinbEstEkOA Mendian 
korrika egiteko, gutxieneko pres-
taketa bat ezinbestekoa da. Ath-
lon-eko prestatzaile Kepa Larreak 
honela azaldu du: “Kontuan 
hartu behar da aurretik ze kirol 
mota egin dudan, eta ea erre-

kirola

sistentzia edo iraupena landuta 
dudan”. Horrela ez bada, erre-
sistentzia hori lantzen hasi behar 
da, bai asfaltoan eta baita men-
di pistetan korrika eginda. “Men-
dian ibiltzeko ohituraren ara-
bera, ezaugarri teknikoak gehia-
go edo gutxiago ezagutuko ditu”, 
dio. “Ez bada askorik ibili, 
komeni da astean mendiko bi 
saio egitea”, gehitu du. Oinez 
eta korrika egin daitezke saio 
horiek (OIKO). Gainera, kome-
ni da aldapa gora eta aldapa 
behera entrenatzea; eta hainbat 
terrenotan ibiltzea. Hasiberri 
batek mendian korrika lasai 
eginda oinarri bat landu ondo-
ren, hiru saio hauek sartu behar-
ko lituzke: asfaltoan saio motzak 
(45 minutu); mendi pistetan saio 
ertainak (70. minutu); eta oinez 
eta korrika mendi tontorrak 
(120 minutu). “Bestalde, garran-
tzitsua da indar gorena lantzea. 
Autokargak sartuta lan daiteke 
hori”, azaldu du Larreak. Amai-
tzeko, atseden hartzea ezinbes-
teko dela gaineratu du: “Aurre-
tik eginikoa gorputzak ondo 
asimila dezan”.

bAilArAn Gero eta lasterketa 
gehiago egiten dira bailaran. 
Bergaran San Silvestre egunean 
egin zuten; Antzuolako 8 Miliak 
proba otsailaren 22an izango da; 
aurten, lehenengoz, Arrasate 
Udalatx lasterketa egingo dute, 
apirilaren 19an; Aloñako Igoera 
apirilaren 26an izango da; eta 
Eskoriatzako Gabez Takarraran, 
berriz, uda aldean.  ·

denborari begiratu 
barik korrika egin 
tEstuA: ArAntzAzu EzkibEl  ArGAzkiAk: Aritz GOrdO EtA issiPhOtO

lehenengoan, 
garaipena 
leongo 
Transcandamia 
lasterketa izan da 
urteko lehena; 
oihana kortazarrek 
irabazidu.

italia aldean 
egindako proba 
iñaki 
Uribe-Etxeberria 
eskoriatzarra italia 
inguruan ibili da 
Euskal 
Selekzioarekin.

Aldapa gora eta 
aldapa behera 
entrenatzea 
komeni da
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