
VITORIA - GASTEIZ EUSKAL LIGA
TXAPELKETAKO AKTA:

Kategoriak: Absolutua eta emakumezkoak

Organizatzaileak: Niksquash Kluba

Lekua: Vitoria - Gasteiz, Mendizorrotza

Data: Urriak 21 eta 22

Partehartzea kopurua: 46 parte hartzaile (39 gizonezko eta 7 emakumezko)

Arbitro - epailea: Josu Gallastegi

Intzidentziak: 2022 ko Squash Ligak, oraingotan Gasteizen izan zuen geldialdia,

urriaren 21 eta 22ko egunetan alegia. Parte hartzea, 46 pertsonetakoa izan zen.

Gizonezkoen alderdian 39k eta emakumezkoen alderdian 7k, eman zioten hasiera

lehiari.

Mutiletan, serie buru gisa, Xabier Azaldegi gipuzkoarra, Euskadiko azken txapelduna

agertu zen. Nesketan aldiz, lehen faborito bezala, Sandra Pérez ageri zen,

Nafarroako Aibar herriko neska.

Mendizorrotzako sei pistetatik, bost egon ziren erabilgarri txapelketak aurrera egin

ahala. Gauzak horrela, postu guztiak jokatzea zen hasierako esperantza eta

amaieran, gauzatu zen nahi hori. Beti bezala, jokalari guztiek, Alzolako ura izan

zuten eskuragarri haien egarria asetzeko txapelketa osoan zehar.

Prebiako lehiak ostiralean, arratsaldeko bostak eta erdietan hasi ziren. Han,

jokalariak hiru jokotik onenera aritu ziren. Haietan, ez zen sorpresa handirik egon eta

kinieletan ageri ziren faboritoak aurrera egin zuten.



Koadro nagusia, jadanik bost jokutik onenera jokatuko zena, arratsaldeko seiretan

hasi zen. Lehen errondan, azpimarratzeko moduko ezuzteko entzutetsuena bigarren

serie buruaren kanporatzea izan zen, hots, Txema Mínguezena. Azken honi

gailendu zitzaion aurkaria Mikel Elizalde zen, euskal zirkuituan aski ezaguna den

jokalari iruñarra. Beste partidak ustekabe asko gabe pasatu ziren.

Partida hauen ostean, kontsolazioko partidak ere jokatzen hasi ziren. Gogoratu

beharra dago, partidua galtzen zuen norbanako hurak arbitratu beharra zuela

hurrengo norgehiagoka. Hartarako, duela gutxi plazaratu berria den aplikazio baten

bitartez, emaitza eta datu oro, automatikoki, modu eroso eta erraz batean,

aktualizatzen zihoazen aipatu berri dudan aplikatibo horretan.

Ostiralarekin bukatzeko, koadroko bigarren errondako partiduak jokatu ziren. Hauen

zeharrean, ez zen ezuztekorik eman eta faboritoak aurrera egin zuten.

Sapatuan, konpetizioak berriro goizeko orduetan ekin zion Mendizorrotzako pistetan.

Oraingotan, neskak pistaratu ziren hasiera batetik. Bi talde egituratu ziren, bata, lau

neskekin eta bestea hiru neskekin. Talde bakoitzean, batak beste guztien aurka aritu

beharra zeukaten. Hala moduz, behin talde fasea amaituta, lehen taldeko lehenak,

bigarren taldeko bigarrenaren aurka neurtu behar izango zituen indarrak eta berdina

lehen taldeko bigarrena eta bigarren taldeko lehenaren artean. Azaldutako talde

fasean, faboritoek aurrera egin zuten.

Organizatuta zeuden partiduen ordutegia era zuzen batean zihoan. Bien bitartean,

mutilen koadro nagusiko final laurdenak sorpresa bat islatu zuten: Alberto

Ferreiroren kanporatzea Adrian Beloquiren eskutik.

Gerora, bi kategorietako final erdiak jolastu ziren, eguerdi aldera. Hauetan, Joel

Eransusek, erraztasun nabari batekin aurre hartu zion Fran Serranori, 2018 ko

Euskadiko txapeldunari. Bestetik, Adrian Beloquik garaipena erdietsi zuen Xabi

Azaldegiren aurka, 3 eta 2 ko markagailu estuarekin.

Nesketan, beste aldetik, finalerako txartela Sandra Perez ek eta Maider Briongosek

lortu zuten, Ane Garate eta Rosa Andres i irabazi eta gero.



Ondoren, organizazioak, bokata batzuk eskainiak zituen aurretiaz nahi

zituenarentzat, goiko kafetegiak har zitzan. Beraz, jendea bere kasa aritu zen eta

denbora jateko denbora kudeatu beharra izan zuen.

Azken partiden ordutegia pixkat atzeratu zen, haien deskantsua errespetatze aldera.

Bost eta seigarrenaren arteko postuetan, Aitor Yanguas eta Alberto Ferreiroren

arteko “Klasikoan”, Aitorrek irabazi zuen 2 eta 1 eko emaitzarekin. Hirugarren eta

laugarren postuaren lehian Xabier Azaldegi gailendu zitzaion Fran Serranori 3 eta 2

ko emaitzarekin. Honen ostean, nesken finala zetorren. Bertan, partida polit eta

entretenigarri batean, Sandrak txapelketa irabazi zuen, eta hala, Maider bigarren

geratu zen, 3 eta 1 eko emaitzaz. Ondotik, azken partidak ekin zion. Bertan, Joel

Eransusek ongi menperatu zuen bere lehiakide eta laguna den Adrian Beloqui, 3 eta

0 eko markagailuarekin.

Behin partida denak amaituta, sariak banatu ziren eta zozketa bat ere egin zen.

Behin argazkiak aterata eta eskerrak eta agurrak emanda, txapelketaren amaiera

iritsi zen.

Zorionak eta esker mila, irabazle, parte hartzaile, Alzola Ura, ikusle eta

organizatzaile guztiei, batez ere Josu eta Aneri.

Ohorezko postuak:

LEHENA BIGARRENA HIRUGARRENA

ABSOLUTUA Joel Eransus Adrián Beloqui Xabier Azaldegi

EMAKUMEZKOAK Sandra Perez Maider Briongos Rosa Andrés

Urriak 23 an

Arbitro epaile

Josu Gallastegi


