
 TUTORIALA - "CONOCE UHARTE EZAGUTU" 7. ORIENTAZIO-JARDUNALDIA  

 AURTEN, MUGIKORRA ERABILIZ JOKATUKO DUGU!! 

 

JARDUNALDIARI BURUZKO INFORMAZIO PRAKTIKOA: 

Apirilaren 30etik, ostirala, maiatzaren 16ra jokatu ahal izango da, zuek aukeratutako egunean, eta gehienez, 2 ordu izango dituzue ibilbidea egiteko (penalizaziorik 
gabe). 

Apirilaren 6tik 29ra, pistak argitaratzen ari gara gure webgunean: https://conoce-uharte-ezagutu.info/eu/category/conoceuharte2021/ 

Apirilaren 20tik aurrera eman behar da izena, hemen aurki dezakezuen formularioaren bidez: https://forms.gle/Ch5QeyrWhinpWGSF7  

App-a mugikor batzuetan deskargatu beharko duzue, aurrerago azalduko dizuegun bezala. Proba-ibilbide bat egin ahalko duzue, zuen taldeak aukeratutako 
egunean dena argi izateko (aurrerago dituzue oharrak nola egin jakiteko). 

Eta dagoeneko egun handian... Jokatzen hasteko, Kiroldegira edo Ugaztera joan beharko duzue, mapa eta argazki-rallya jaso eta erabiliko dituzuen mugikorren 
bidez QR kodea eskaneatuz irteera balioztatzeko. Garrantzitsua: adingabeak bazarete, baina 12 urtetik gorakoak eta bakarrik parte hartu nahi baduzue, une 
horretan taldeko parte-hartzaile bakoitzaren baimena eman beharko diguzue:  https://n9.cl/6nym 

- Kiroldegiko ordutegiak: astelehenetik larunbatera, 10:00etatik 20:00etara, eta igande eta jaiegunetan, 10:00etatik 14:00etara. 

- Ugazteko ordutegiak: astelehenetik igandera, 17:00etatik 20:00etara, maiatzaren 1ean eta 8an izan ezik (Ugaztea itxita egonen delako). 

Jokoa ordutegi hauetan hasi beharko duzue, langileek zuen irteera balioztatu ahal izateko, baina jokoa ordutegi hauez kanpo amaitu ahal izango duzue. 

Ibilbidea amaitzean (kontrol-puntu guztietatik pasa ala ez), emaitza aplikazioaren biez hodeira igo beharko duzue eta argazki-rallya (zuen ekipoaren izena eta 
kategoriarekin identifikatua), Ugazteko postontzian utzi. Horrela, azken sailkapenerako lortutako puntuak gehitu ahal izango dizkizuegu. 

Gogoan izan talde bezala bereizten zaituzten zerbait eramatea eta argazki asko ateratzea, gero Flickrren bidez argitaratu ahal izateko… Zuen une onenak ikusi 
nahi ditugu, baita zuek ere gainerako taldeenak ikustea ere!! Honela partekatu ditzakezue: whatsapp bidez (689463976), sareen bidez (#ConoceUharte2021) edo 
postaren bidez (conoce.uharte.ezagutu@gmail.com). 

Jokatzeko epea bukatuta, sailkapena, argazkiak eta sarien zozketa argitaratuko ditugu. Adi webguneari!! 

Eta gogoan izan indarrean dagoen COVID araudia eta bide-segurtasunari buruzkoa betetzea!! Zatoz eta ondo pasa UHARTE EZAGUTUZ bidenabar, pistak jarraituz 
eta erlojuaren aurka lehiatuz.  

https://conoce-uharte-ezagutu.info/eu/category/conoceuharte2021/
https://forms.gle/Ch5QeyrWhinpWGSF7
https://n9.cl/6nym


APP-AREN INSTALAZIOA: 

Hasteko, jarraian adierazten dizuegun App-a deskargatu behar duzue: talde bakoitzak App-a gutxienez 2 mugikorretan instalatzea eta biekin parte hartzea 
gomendatzen dizuegu, horietakoren bat blokeatu, erori edo ezustekoren bat gertatzen bada aurrera jarraitu ahal izateko. App-an erregistratzean, mugikor bakoitza 
zenbaki batekin bereizi beharko dituzue: 1, 2, ... 

Ibilbidea egitera joan baino lehen, GPSa itzaltzea gomendatzen da (piztuta baldin baduzue), eta leku zabal batean piztea; adibidez: eraikinak eta zuhaitzak urrun 
geratzen diren eta zerua asko ikusten den plaza batean. Minutu pare bat itxaron beharko duzue satelite guztiak hautemateko. Modu honetan, leku itxietan edo 
zerumuga gutxiko lekuetan GPSa abiaraztean gertatzen diren akatsak saihesten dira. 

Mapa emandakoan (Kiroldegian edo Ugazten), 15 minutu izango dituzue irteera-puntura iristeko (mapan triangeluarekin markatua). GPSak irteeran zaudetela 
detektatu arte ez da denbora kontatzen hasiko, beraz ez kezkatu! Baina ez erlaxatu! Irteera hartzeko 15 minutu emango dizkizuegu eta! (irteeraren balioztatze 
ordua eta APP-ak hautematen duen irteera ordua alderatu ahal izango ditugu).  

Mugikorreko ezarpenetan “soinurik gabe” aukera aktibatua baduzue, kontrol puntutik pasatzean grabatua geratuko zaizue baina mugikorrak ez du soinurik aterako. 
Horrexegatik soinua aktibatua izatea gomendatzen dugu. Kontrol puntu baten inguruan egonik APPak ez badu detektatzen, PAZIENTZIA! saiatu inguruan 
arakatzen puntua automatikoki detektatu arte; bestela, akatsa emango du. 

Ohar bat: puntu bakoitzaren balioa mapan parentesi artean agertzen da. Nahi duzuen ordenenean egin ditzakezue puntuak, zuen estrategiaren parte izango da. 

ADI!: behin ibilbidea amaituta, taldeko mugikor baten sailkapena baino ez duzue igo behar hodeira (nahi duzuena, baina bat bakarrik). 

Azkenik, proba-ibilbide bat prestatu dugu aplikazioaren erabilpenean trebatu nahi baduzue. Proba-ibilbidea Mokarte parkeko mapan honetan ageri da, etxadiaren 
ertz bakoitzean kontrol-puntu bana dago eta helmuga elizan dago. 

 

 

 

 

 

 

 
ETA ORAIN BAI... TUTORIALEKO URRATSAK JARRAITZERA: 



Doakoa den  “GPS Orienteering Run” 
APP-a deskargatu (Android eta Iphone) 

Erabiltzailearen izena sartu modu 
honetan: “kategoriaren hizkia (A edo 

B)” + ”gidoia” + ”taldearen izena” 
+ ”gidoia” + ”zenbakia”  (zure taldeko 

mugikorraren arabera: 1, 2, 3). 

Adibidez: 
 
 

OK sakatzean pantaila honetara 
itzuliko zarete. Kontu bat sortu 

beharko duzue, emaitza “hodeira” 
igotzeko: 3 puntutxoetan sakatu 

“usuario” atalean (goiko eskuinaldean) 

    

 



Kontua sortu botoian sakatu. Helbide 
elektronikoa eta pasahitz bat eskatuko 
dizue.  
 

Doikuntza batzuk egingo ditugu 3 
puntutxoetan “ajustes”en sakatuz. 

Horrela agertzen dira ezarriak “Distancia de picaje” atalean sakatu 
eta 20m balioa hautatu. 
 

 

 

  
 



Gainontzeko check-ak beheko irudian 
dauden bezala utzi. (Iphone-en kasuan 
aukera gutxiago ageri dira, baina ez 
arduratu, ez dira beharrezkoak).  

Atzera bueltatu eta azpialdean ageri 
den ikurrean sakatu ibilbide bat 
deskargatu ahal izateko.  

“Escanear código QR” botoian sakatu 
eta Uagzte edo Kiroldegian emango 
erakutsiko dizuten kodea irakurri. 
Proba-ibilbidea egiteko (Mokarte) 
kode hau idatzi:  ee5nkdtt 

OK sakatu.  

    
 



Ibilbidea App-an deskargatua izango 
dugu, bere ezaugarri guztiekin: kontrol 
zenbakia, distantzia (ez kasurik egin 
askoz ere motzagoa da eta), 
puntuazioa guztira, ibilbidea egiteko 
denbora,  

penalizazioa minutu bakoitzeko, eskuz 
pikatzearen balorea (EZINGO DA 
ESKUZ PIKATU) eta baita zein egunetan 
parte hartu ahal izango den ere. 

GPSa itzalita baduzue ohar hau 
agertuko zaizue. Eman OK, baina 
oroitu GPSa leku zabal batean 
aktibatzeaz, lehenago esan bezala.  

Denbora tarte bat beharko dugu 
posizioa detektatu arte.  

 
 

“CORRER RECORRIDO”  botoian 
klikatuz hasiko gara frogarekin. GPSak 
irteeran zaudetela detektatu arte ez da 
denbora kontatzen hasiko, beraz ez 
kezkatu! Baina ez erlaxatu! Irteera 
hartzeko 15 minutu emango 
dizkizuegu eta! (irteeraren balioztatze 
ordua eta APP-ak hautematen duen 
irteera ordua alderatu ahal izango 
ditugu). 
Frogarekin hasitakoan beheko 
irudiaren antzeko zerbait ikusiko 
duzue.  

  
 



Momentu honetan irteera puntura 
joan ahal izango gara (mapan 
triangelua). Penalizaziorik gabe froga 
egiteko duzuen denbora adieraziko 
dizue (15´Proba-ibilbidean eta 2 
ordukoa ibilbide errealean).  

GPSak irteeratik gertu zaudetela 
hautematen duenean (20 metro gutxi 
gorabehera) mugikorrak soinua eta 
dardara egingo du: HASI DUZUE 
FROGA! 

Puntu bakoitzean mugikorrak dardara 
eta soinua atera beharko du. Hala 
gertatzen ez bada mugitu zaitezte 
inguruan. Mugikorraren goiko kortina 
zabalduz azkeneko puntua zein den 
ikusi ahal izango duzue.  

Eta horrela igarotzen dituzuen puntu 
guztiekin. 

    
 



Puntu guztiak egin badituzue, helmuga 
sinboloa agertuko zaizue (bi zirkulu 
kontzentriko) eta bertara joan beharko 
duzue froga amaitzera, iritsitakoan 
mugikorrak soinua errepikatuko du eta 
ibilbidea eta denbora amitutzat 
emango du.  

Puntu guztiak ez badituzue egin baina 
ibilbideari amaiera eman nahi izanez 
gero, amaiera puntura joan eta GPSak 
puntua hautematean helmuga 
sinboloa agertuko zaizue, bertan klik 
egin besterik ez duzue egin behar 
ibilbidea amaitzeko. 

BUKATU DUZUE IBILBIDEA. Orain zuen 
emaitza hodeira igo behar duzue 
sailkapenean agertu ahal izateko. 
Hasierarako pantailara atzera egin eta 
bi atal aurkituko dituzue: 
“RECORRIDOS” eta “RESULTADO”. 
Sakatu “RESULTADO”. 

Jarraian egindako ibilbidearen 
emaitzan sakatu. Urdin kolorez hiru 
aukera agertuko zaizkizue. Sakatu 
“Publicar” eta ondoren “RESULTADO 
COMPLETO” 

    



 

Behin emaitza hodeira igo delarik 
“Publicado” testua gris kolorez 
agertuko da.  

Orain sailkapen orokorra ikusi nahiko 
duzue, ezta? Horretarako 
“RECORRIDO” atalean sakatu eta 
aukeratu Conoce-Uharte-Ezagutu 
ibilbidea. 

Eta sakatu “RESULTADOS DEL 
EVENTO” botoian. 

Hodeira igo diren emaitzak kargatuko 
dira. Talde bakoitzean sakatuz ordena 
eta emaitza partzialak ikusiko dituzue. 
Horretaz gain web bertsioa ere ikus 
dezakezue, pantailako 3 puntutxoak 
eta “Mostrar en la web”. 

    
 



Hau da web bertsioa: taldea, 
puntuazioa, penalizazioa, denbora, 
egindako distantzia, eskuz egindako 
pikadak, eta hasiera ordua, beste 
batzuren artean.  
 

Kontrol-punturen batean eskuzko 
pikada egiten baduzue, GPSak puntua 
hauteman baino lehen, sailkapenean 
agertuko da eta egindako ibilbidea 
okertzat emango da, irudiko A-
Nombreequipo-1 taldearen kasua 
adibidez 

 
 

Ez ahaztu argazki rallyaren papera Ugazteko postontzian uzteaz, puntu gehiago 
lortuko dituzue eta. 

Ibilbidean eta argazki rallyan lortutako puntuen baturarekin osatuko da azken 
sailkapena. 

  

 
 
 
 
 

ETA ORAIN, ONDO PASATZERA! 
 
 
 

CONOCE UHARTE EZAGUTU 
 
 
 
 

EDOZIEN ZALANTZA ARGITZEKO  
GALDETU UGAZTEN  
EDO KIROLDEGIAN,  

BAINA ALDEZ AURRETIK... 
 
 

IRAKURRI TUTORIALA! 

 


