
 
 
 
 
 
 

 
TUTORIALA – “CONOCE UHARTE EZAGUTU” 8. ORIENTAZIO J ARDUNALDIA  
  
NAHI BADUZU, JOLASTU MUGIKORRA ERABILIZ!!  
 
  
INFORMAZIO PRAKTIKOA:  
 
Ugaztera joan zaitezkete mapa eta argazki rallya inprimatuta izan nahi baduzue; bestela https://conoce-uharte-ezagutu.info/eu/ web orritik ere 
deskargatu ditzakezue. Rallyan QR kode bat duzue, eta eskaneatu egin beharko duzue parte hartzeko erabiliko dituzuen mugikorretan. Garrantzitsua:  
gogoratu bide-segurtasunari buruzko araudia betetzeaz!! Etorri eta UHARTE EZAGUTU ondo pasatzen duzun bitartean, pistak jarraitu eta erlojuaren aurka lehiatu. 

 
APLIKAZIOA INSTALATZEA: 
 
Hasteko, jarraian adierazten dizuegun doako app-a deskargatu behar duzue: «GPS Orienteering Run». App-a gutxienez 2 mugikorretan instalatzea eta 
ibilbidea biekin egitea gomendatzen da, horietako bat blokeatzen bazaizue, erortzen bada edo dena delakoa gertatzen bada ere. App-an erregistratzen zaretenean, 
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 zeru zati handia 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. 
 
GPSak irteeran zaudetela detektatu arte ez da denbora kontatzen hasiko. 
 
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! Saia zaitezte 
pixka bat inguruan, automatikoki detektatu arte; bestela, errorea emango du. 
 
Ohar bat: puntu bakoitzaren balioa mapan parentesi artean agertzen da. Nahi duzuen ordenenean egin ditzakezue puntuak, zuen estrategiaren parte 
izango da.  
 



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

 
 
 
ETA ORAIN BAI... TUTORIALEKO URRATSAK JARRAITU: 
 
Lehenik eta behin, app-a deskargatu ondoren, mugikorraren «ezarpenak» atalean, Aplikazioak eta Jakinarazpenak/Aplikazioak atalera jo behar da. Bertan 
GPS Orienting Run bilatu eta Baimenak/Zure kokapena atalean jarri aplikazio honetarako "beti baimendu" , bestela, ez da abiaraziko. 
  



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

Erabiltzaile 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 
(goiko eskuinaldean) Erabiltzaile  
gainean. 

    



 

Kontua sortu sakatu. Helbide 

elektronikoa eta pasahitz bat eskatuko 

dizue. 

Doikuntza batzuk egingo ditugu 

menuko 3 puntutxoetan eta “ajustes” 

gainean sakatuz. 

Horrela agertzen dira ezarriak Sakatu “Distancia de picaje” gainean  

eta 20 m gehieneko balioa hautatu. 

    
 



Gainerako check guztiak utzi behean 
agertzen den bezala. Iphone telefonoen 
kasuan sistema operatiboa aldatzen da 
eta aukeraren bat gutxiago du. Ez du 
axola. Ez dira beharrezkoak 
honetarako. 

Atzera itzuli eta azpialdeko + ikurraren 
gainean sakatu ibilbidea 
deskargatzeko. 

“Escanear código QR” botoian 
sakatu eta mapa jasotzean Ugazten 
erakutsiko digutena irakurriko dugu. 
Proba-ibilbidea (Mokarte) egiteko, 8 
karaktereko kode hau idatz dezakezue: 
ee5nkdtt  

OK sakatu 

    
 



Eta ibilbidea App-an deskargatua 
izango dugu, bere ezaugarri guztiekin: 
kontrol kopurua, distantzia (ez kasurik 
egin, askoz ere motzagoa da), 
puntuazioa guztira, ibilbidea egiteko 
denbora, pasatako minutu bakoitzeko  

penalizazioa, eskuz pikatutakoaren 
balioa (ez du utziko eta emaitzetan 
ikusi ahalko da erabili ote den) eta 
parte hartu daitekeen egunak. 

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

Denbora pixka bat beharko du posizioa 
hartu arte... 

 
 

“ CORRER RECORRIDO”  botoia 
sakatu eta has gaitezke. GPSak irteeran 
zaudetela detektatu arte ez da denbora 
kontatzen hasiko, baina ez erlaxatu! 
Irteera hartzeko 15 minutu emango 
dizkizuegu (mapa ematen dizueten 
ordua eta emaitzetan agertuko dena 
ibilbidearen amaiera-ordu gisa 
erkatuko ditugu). 
Hasieran, “Recorrido oculto antes de 
empezar” jartzen duen lekuan, 
kontrolak agertuko zaizkizue, baina 
hondoko maparik gabe. 
Beheko irudi horren antzeko zerbait 
(hau proba-ibilbidekoa da). 

  
 



Momentu honetan joan gaitezke 
irteera lekura (2 zirkulu mapan). 
Zigorrik gabe amaitzeko geratzen den 
denbora adierazten dizue (15’  proba-
ibilbidean, 2 ordu Uharte Ezagutu 
benetako ibilbidean). 

GPSak irteeratik gertu zaudetela 
hautematen duenean (20m gutxi 
gorabehera) mugikorrak soinua eta 
dardara egingo du: PROBA HASI DA! 

Puntu bakoitzean mugikorrak 
dardara eta soinua atera beharko du. 
Hala gertatzen ez bada mugitu zaitezte 
inguruan. Mugikorraren goiko kortina 
zabaltzen baduzue egindako azken 
puntua ikusi ahal izango duzue. 

Eta horrela igarotzen dituzue puntu 
guztiekin. 

    
 



Puntu guztiak egin badituzue, helmuga 
sinboloa (bi zirkulu kontzentriko) 
agertuko zaizue bukatzeko azken puntu 
bezala.  Hurbiltzean,  soinua eginen 
du behin baino gehiagotan ibilbidea 
eta denbora amaitutzat emanez. 

Kontrol guztiak egin ez badituzue 
baina bukatu nahi baduzue, berdin 
hurbildu beharko zarete helmugara eta 
GPSak hurbil zaudetela detektatzean 
helmuga ikurra agertuko da eta 
gainean sakatu beharko duzue 
ibilbidea amaitutzat emateko. 

BUKATU DUZUE ibilbide 
kronometratua. Orain hodeira igo 
dezakezue emaitza. Hasierako 
pantailara itzuli atzera eginez. Bi fitxa 
izenen 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 igota 
“Publicado” testua gris kolorez 
agertuko da, ez urdinez. 
 

Orain sailkapena ikusi nahiko duzue, 
beste pertsona batzuek mugikor 
bidez ere egina badute ikusteko. 
Horretarako, RECORRIDO  fitxara 
joan eta Conoce-Uharte-Ezagutu 
ibilbidean klik egin dezakezue. 

Eta ibilbidearen hasierako pantailan 
sakatu “RESULTADOS DEL 
EVENTO” . 

Ordura arte igo diren emaitzak 
kargatuko zaizkizue. Eta ekipo 
bakoitzean sakatuta, ordena eta 
denbora partzialak ikus ditzakezue. 
Gainera, web bertsioan ikus 
ditzakezue hiru puntuetan eta 
“Mostrar en la web” sakatuz. 

    



 

Hau izanen zen web bertsioa: 
hurrenkera, taldea, puntuazioa, 
penalizazioa, denbora, egindako 
distantzia (“RESULTADO 
COMPLETO” igotzen baduzue), 
eskuzko pikatuak, GPS asistentzia eta 
hasiera ordua. 

Kontrolen bat sakatuz gero 
mugikorrean (eskuzko pikatua), GPSak 
posizio zuzena detektatu arte itxaron 
gabe, hori sailkapenean agertzen da, 
eta ibilbidea okertzat joko litzateke, 
A-Izena taldea-1 bezala. 

Kitto, bukatu da, baina ez ahaztu  
zuen sailkapenari rallyarekin lortzen dituzuen puntuak gehitzea. 

Azken puntuazioa bien batura da. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

ETA ORAIN, GOZATZERA!! 
 
 
 
 

CONOCE UHARTE EZAGUTU 
 
 
 
 

 

 


