Izapide Arauak
MENDI ETA ESKALADA KIROLEN NAPAR
FEDERAKUNDEA

2017ko
Lizentziak

Federazio Honen batzar orokorra onartu zuen moduan, Azaroaren 8an bilduta, 2017ko
lizentzietarako asegurua kontratatuko de Helvetia, Brokersa aterkaritzan zeharroko
konpainiarekin.
Kontratatuko asegurua istripu-asegurua da
Zer da istripua?
Ustegabeko kausaki gorputzaren lesio guztia, une batekoa, biolentoa, bat batekoa,
kanpoko eta aseguratuaren nahikotasunarekin zerikusirik gabeko.
Mendizale batek eragozpena sentitzen badu, handituz doa miña, hantura…etc eta ez
da izan istripua, estaldurarik ez dago istripu definizioarekim ez duenez konplitzen.
Ere ez daude sartuta erangidako erreskateak, aurkako klimatologikoek ez
desorientaziogatik edo osasunaren sintomengatik edo endekapenezko lesioak, ere ez
ahulsatungatik edo gehiegizko esfortzungatik.
Aktibitateak
Mendizaletasuna, eskalada, eskala-murrua, alpinismoa, sakanen jaitsiera, espeleología
eta mendi-eskia edo zeharkaldia, iraupen edo nórdiko, ez da sartzen garraio
mekanikotan praktikatzen bada.
MODALITATEAK
1.
2.
3.
4.

Espainia
Espainia+ Frantziako Pirinioak, Andorra, Portugal eta Maroko.
Mundu guztia (Bidaiak Polarrak eta 7.000 metrotik gorakoak ez daude barnean)
Espedizioak: Bidai Polarrak eta 7.000 metrotik gorako

KATEGORIAK
65 Urtekoak – Kontuan hartzen da 2017an 65 urte beteko baditu. Modalitate honekin
Gehigarriak gehi ditzake.
Helduak –
Gazteak–
Haurrak–

Kontuan hartzen da 2017an 18 urteak beteko baditu.
2000 eta 2003 bitartean jaiota eta ondorengo.
2004an jaiota eta ondorengo

GEHIGARRIAK – 65 Urtekoak gehi diezazkioke modalitateari
Pista Eskia
Sartzen da kanpo pista
BTT
Ez da iteneari sartzen. Bakarrik mendian garatzen bada. Ez da sartzen
errepidea. Ez da sartzen harrapatzeak motorreko ibilgailuengatik
eragindako minak.
Snowa
Sartzen da kanpo pista
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ESTALDURAK
INTERNAZIONALA
Erreskatea
Mediko gastuak
Aberriratzea

18.000€
12.000€ bahina agindu medikogatik, ezin delako joan aregoatzen
den mugara arte
Bai

NAZIONALA
Erreskatea
9.000 €
Mediko Gastuak
Muga Gabe kopuraki, bakarrik itunpeko centro medikurako.
Aberriratzea
Egokia ez da, ba istripua Espanan gertatzen bada
Ez daude Eslatita Urratuengatiko lesioak, karga muskularrak, higadura muskularra edo
tendinitisa, ez dira istriputzar hartu den lesionaren tratamendugatik gerta daitezen.
OSASUN ETXEAK

SAN JUAN DE DIOS
CLÍNICA SAN FERMÍN

Kontsultak eta zerbitzu asistentziala
Larrialdi Zerbitzua

ZORITXARREKO TRAMITAZIO
72 ORDUAK BARRU EZBEHARREZKO ALTA EMATEA
NAZIO ISTRIPUA
Istripuya atzerritarran gertatzen bada 112 SOS Mugikorrara, erreskatea,ebakuazioa
lehen laguntzak edo centro medikorako presako lekualdatzea bahina hurbila, bat behar
izatearen kasuan deitu larrialdiko mugikorra Brokersa

649 453 020
Lekualdaketa egotekoan zure bizileku herrira, anbulantziakoari esan behar duzu, ze
osasun etxera joan nahi duzun, laguntza informatzailiea behar izatekoan edo zure
istripuari dagokionez zalantzak. Brokers-arekin harramenetan jar zitezke.
9etatik 17etara eta 9etatik 13:30etara,Ostiraletan, eta Udaran 8etatik 15etara,
948176061 mugikorran
Behin centro medikoan, haiek berak istripu parteak dauzkate, guztiz bete behar izango
duzu.
NAZIOARTEKO ISTRIPUA
Istripua Nazioarteko bada (sartzen da Frantziako Pirineoa eta Andorra). Beti deitu
Asistenzia Asistur. Berak denaz arduratzen dira (erreskatea, lekualdaketa,
ospitalizazioa…etc)
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