
GABON garaia deskantsura-
ko garaia izaten da kirol gehi-
enetan. Horrela ba, Hernaniko
ia talde guztiak geldirik egon
dira eta gaur hasiko dituzte
beren konpetizioak.

Denboraldian noraino iritsi
litezkeen nahiko garbi izaten
dute taldeek garai honetarako. 

BOLEIBOLA

Hernaniarrak 1.Autonomikan
daude. Aurrena daude eta bi-
garrena bi partidura dute. Api-
rila bukaeran estatuko ligarako
igoera fasea jokatuko dute,
horrela segi ezkero. Eusebio
arduradunak dioenez “uste
baino aixago ari gera. Ez
gaitu beldurtzen hain goian
egoteak eta igotzera jokatuko
degu”.

ESKUBALOIA

Hirugarren daude lehen postu-
tik puntu bakarrera, eta lehe-
nengo biek  jokatzen dute igo-
era fasea.  Ferradas entrenado-
rearen ustez “ondo ari gara,
baina, gehiago egin genezake-
en. Golik gehien sartu duen
ekipoa gara eta gaizki atakatu
dugu. Defentsa ere mejoratu
behar dugu. Hala ere, oso goi-
an gaude.  Pixkat estutu ezke-
ro asko egin dezakegu”.

MAHAI TENISA

Easo-Hernanik 3 talde dauz-
ka senior mailan. Onena 2.
nazionalean ari da eta biga-
rren dago. Txema Armentia
entrenatzaileak balorazio
ezin hobea egiten du “gauden
mailan jokatze hutsa izuga-
rria da eta bigarren postuan
egotea zer esanik ez. Dena
dela, goiko mailara igotzeari
buruz hitz egingo dugu gero-
ago. Putzu haundiak dira
horiek”.

ERRUGBIA

Liga Nazionaleko taldea lau-
garren dago. Lehenengo hiru
partiduak galdu zituzten, bai-
na, azken 4ak irabazi. Rafa
arduradunaren ustez ekipoa
ondo dago “aspaldiko partez
goiko postuei begira gaude.
3garrenen bila goaz eta erres-
petoa jarri degu azkenean”.

FUTBOLA

Mutiletan, Gorengoen mailan,
oso ona da ekipoaren egoera.
Kaxkar hasi zuten denboral-
dia, baina, azken partiduak
aidean ari dira irabazten.
Mañel bigarren entrenatzaile-
ak Kronikari adierazi dionez
“euforia batean gaude. Ekipo
berria da eta konpenetratzen
kosta zaigu. Orain oso ondo
ari gera. Aspaldiko partez,
herriko jendearen apoioa
sumatzen degu. Hirugarrene-
tik 4 puntura gaude. Datorren
partidua bigarrenen kontra
daukagu; irabazi ezkero amets
egiten hasi beharko degu”.

Nesken taldea zazpigarren
postuan dago. Azken lau parti-
duak irabazi dituzte eta bide

horretan segi nahi dute.
Markos entrenatzailea gustora
dago taldearekin “asko be-
rriak dira eta pazientzi haundiz
ari beharra dago. Irabazteko
irrikia sartzen kosta zait gehie-
na, baina, badirudi orain gogoz
ari direla”.

PELOTA

Gipuzkoako Txapelketa orain-
txe bukatu da. Hiru pelotarik
lortu dute txapela  eta Euskal
Herrikora dijoaz beste 7 herna-
niarrekin. Rufino arduraduna
“oso gustora” dago hernania-
rrek emandako mailarekin.
Gainera, aurtengo interpueblo-
setarako “izugarrizko ekipoa”
daukate prestatuta eta “punta
puntan” ibiliko omen dira.

WATERPOLOA

Euskal Herriko ligako 1.mai-
lan dago Hernaniko mutilen
lehenbiziko taldea. Joan den
urtean igo ziren eta aurten
mailari eustea dute helburu.
Ibon entrenatzailearen ustez
“seguru aski jeisteko fasea
jokatu beharko degu, baina,
oraingo puntuak kontatu egi-

ten dira, beraz, puntuak lortu
beharrean gaude”. 

Nesken ekipoa oker xamar
dabil. Lautik lau galdu dituzte.
Dena dela “gero eta hobeto”
ari dira Ibonen ustez. �

Boleiboleko taldea kontrariorik gabe ari da egurrean.
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Antziola-Motor
Zorionak eta urte berri on!

Antziola auzoa 12 - Tel. 943 55 57 72 - Faxa 943 55 21 96 HERNANI

Antziola-Motor

� Kotxe berri eta aukerakoen

salmenta

� Tailer mekanikoa, elektrizita-

tea eta elektronika

� Aseguruen gestioa

� Finantziazioak

� Kotxeak jaso eta leku berera

itzultzen ditugu

Ikusi al duzu Mondeo berria ?

Antziola Motorren ikusi eta
probatu egin dezakezu.

Igande eta jai egun 
guztietan dantzaldia

19:30etatik aurrera 
OIALUME AUZOA -  943 55 29 38

KIROL TALDEAK KONPETIZORA, GABONAK ETA GERO

Lau kirol talde daude mailaz igotzeko
burrukan sartuta

�  Orain arteko balorazioak positiboak dira kirol gehienetan �   Boleibolean partidu

KKLLAASSIIFFIIKKAAZZIIOOAAKK

ELUR-Txori elkarteak urteko
asanbla egingo du igandean, el-
kartean bertan. Aurten Elur-
Txorin junta aldaketa egokitzen
da eta talde berri batek hartuko
du ardura hori. Asanblea goi-
zeko 10:00etan hasiko da. �

Elur-Txorik
asanblea
igandean

� Goizeko 10:00etan da.

Koldo Monge da orain Elur-Txori
elkarteko lehendakari.

Behemendi
azoka gaur

� Gaur Behemendiko azoka
egingo da Hernanin. Goizeko
09:30etatik 14:00ak arte.

Piszina itxita
� Gaur jendearentzat igeri-
lekua itxita egongo da, 09:00-
etatik 11:00etara, eskolarteko
igeriketa probak jokatuko di-
relako. 

9 orduko
mendi buelta
� Mendiriz Mendik 9 orduko
mendi buelta egingo du igan-
dean Burgos eta Cantabriako
mugan: Pto de los Tornos (920
m)-Zalama (1.336 m)-Kolitza
(879 m)-Pandozales (283 m).
Goizeko 06:00etan aterako dira
Atsegindegitik. �

ITXASTELE S.L. Telyco denda

Elkano 13, � 943 33 26 00

ESKEINTZAK
kotxerako osagarriak

antenak               
esku libre fijoak

instalazio gabeko
esku libreak

soporteak

Mobiletan 
eskeintza bereziak:

ALCATEL
87,15 euro

(73,12 deietan).
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OSASUN-IKASTAROAK

“Gure buruaren mediku
geuk izan behar dugu”

� Ostegunean hasi ziren ikastaroak � Gaixotzeak

gorputza sendatzeko balio duela azpimarratu zuten. 

SUMENDI elkartea 12 egune-
ko ikastaroa ematen ari da Bi-
teri Kultur Etxean. Osasuna-
ri buruzkoak dira  ikastaroak,
hain zuzen, medikuntza alter-
natiboa da berak planteatzen
dutena. 

Badirudi interes haundia
piztu dutela ikastaro hauek
Hernanin. Ostegunean izan
zen lehenbizikoa eta Biteriko
hitzaldi gela bete-bete eginda
egon zen. 

MEDIKAMENTU

NATURALA

Osteguneko hitzaldian, Su-
mendiko kideak gaixotasuna-
ri buruz hitz egin zuen
gehienbat “gorputza senda-
tzeko arma bat da eta ez dugu
frenatzen saiatu behar. Gaixo-
tasuna pasa egin behar da eta
horrela sendatuko gara”.

Hurrengo hitzaldia, dato-
rren ostegunean, 19:00etan,
Biteri Kultur Etxean. �

ZERBITZUAK

�Taxiak:                943 550093

�Udaltzaingoa:      943 333288 

� DYA:                  943 464622    

� Autobusak          943 556662

� Anbulatorioa:      943 557750

� Jokalari anonimoak 943 331103

�Egunez:  Gorospe
Andoain. Rikardo Arregi 12

�  943 592415

�Gauez:  Bulnes
Etxeberri

�  943 557738

� FARMAZIAK� TELEFONOAK

IRAGARKI MERKEAK

� Haur bat zaintzeko neska behar dugu. 08:00etatik
17:00etara.  Deitu, 20:00etatik aurrera, 943 553766 (Lurdes).

� Astebuetarako zerbitzaria behar da Hernaniko jatetxe bate-
an.  Deitu 943 330291.

� Donostiako Antiguo auzoan, pertsona euskaldun bat behar
dugu, goizetan haurra zaintzeko. Deitu 943 215510 (Amaia).

‘Sumendi’ Elkarteko kidea hitzaldia ematen, herenegun.

Kamioiek astelehenetik aurrera ezingo dute adelantamendurik egin, Bazkardotik Donostia pasa arte.

N-1 ean 80 Km orduko belozidade
limitea, Andoaindik Donostiara

� Astelehenetik aurrera, kamioiek ezingo dute ‘aurreratu’  Andoaindik Donostiako ba-

riantea bitartean. �  Diputazioak zirkulazioa hobetzeko hartutako neurriak dira.

DONOSTIA inguruko kotxe
zirkulazioa nolakoa den ja-
kiteko, Valentziako Unibertsi-
tateak estudio bat egin du.
Orain, Diputazioa zenbait
neurri hartzen ari da, errepide-
tako zirkulazioa hobeto kon-
trolatzeko.

ABENDUA EZKERO

Abendua ezkero, Andoaindik
Donostiarako bidean gehiene-
ko abiadura da: 80 km/orduko

Neurri hori kotxe, kamioi eta
gainerako ibilgailu guztien-
tzat da. 

KAMIOIEK AURRERATU

EZIN

Andoaingo Bazkardotik A-8
autobideko Donostiako sai-
hesbidera bitarteko tramo ba-
tean, kamioek eskubiko karri-
letik joan beharko dute, ade-
lantatzeko aukerarik gabe; eta
baita Herrerako saihesbide

osoan ere (norma ez da auto-
busentzat). Neurri hori dato-
rren astelehenean sartuko da
indarrean. 

ARIZETATIK BARRENA,

LIBRE

Hala ere, kamioiek orain arte
bezala aurreratu lezakete Ari-
zetako enlaze berritik barrena
ibili ezkero, tramo horretan
behintzat. Hori pasata, ostera
ere ezin dute aurreratu. �

ERRUGBIA

Jubenilak Euskadiko
txapelaren bila, Landaren

� Getxoren kontra

ERRUGBIKO jubenil taldea
Euskal Herriko txapela ira-
bazteko bidean da. Hernani-
arrak sailkapenean aurrena
dijoaz eta partidu bakarra
irabaztea nahikoa dute Liga
irabazteko. Landareko mu-
tilek Getxo talde bizkaitarra
izango dute aurrean: ez li-
gako ekiporik errezena,
baina, Hernanik mende-
ratzeko modukoa bai. � Jubenilak partidua jokatzen.

BOLEIBOLA

Partidu erreza,
gaur, Hernanik

� Hernani lehenengo dago eta
irabazteko partidua du gaurkoa.
Errekalderen kontra jokatzen du,
gaur, Bilbon.

ESKUBALOIA

Gaur irabaztea
beharrezkoa

� Hernanik aurrean segitzeko
irabazi egin behar dio Askartzari,
gaur, 17:30etan, kiroldegian.  �

WATERPOLOA -Euskadiko liga-

Hernani bigarrenaren
kontra, gaur, Iruñan

� UPNAren kontra jokatuko du, gaur, Hernaniko mutilen au-
rreneko taldeak. Joaneko partidua galdu egin zuten, baina,
justu-justu: 3-5. Oraingoan, ordea, indartsuago daudela esan
digu Hernaniko entrenatzaileak “nahiz eta azken aurrenak
egon, ez gera hain gaizki ari. Gainera, puntuak behar ditugu eta
Iruñara ez goaz ezer erregalatzera”. �

FUTBOLA

Partidu gogorra, bihar,
Zarautzen kontra

� Gorengoen mailan, bigarrenen kontra jokatzen du Hernanik.
Azken aldian oso ondo ari dira hernaniarrak. Bihar irabazi
ezkero, postu ederrean jarri daitezke.

Erregionalak Berion du partidua, gaur, 19:15etan, bigar-
renaren kontra. Hernaniarrak azken aurren dijoaz eta ez dute
erreza edukiko partidua irabaztea. �

KKIIRROOLLAAKK  --  AASSTTEEBBUURRUUKKOO  PPAARRTTIIDDUUAAKK


