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 MENDIAN gertatzen diren DESAGERTZEEN  
PREBENTZIOAren ALDE  

 
Lehen topaketa horien bitartez, alerta eta arriskuan diren eskiatzaileen bilatzeko 

epeen murrizteko trukatze eta berrikuntza dinamika bati Pirinioetan hasiera ematea 
proposatzen da. 
 Askatasun gune bat da mendia. Haatik ingurumen naturalean ibiltzeak arriskuak 

dakartza, hil ala bizikoa askotan, istripu, mugiezintasun ala bakartasun kasuetan, 
mendizalearen maila edozein izanik ere. 

Elurra beti atsegina egon dadin, ustegabeko gaiztasunak, hotzean eta lanoetan 
galtzeak, huts teknikoak, estimatze ala jokabide hutsak barkatuak izan ditezen nola 
egin? 

 
  

 

urtarrilaren 30a, osteguna                        hitzaurrea 
« Le Lary » zinema gela ala Saint Laryko herriko etxeko « salle polyvalente ». 

 
14h00 – 16h30   « Segurtasun eta prebentzioa » animazioak Saint Lary eski 
oporlekuko pistetan. 

 
18h00    Paue-ko Ride Pyrénées Film 2013ko festibalean saritu pelikulen proiekzioa. 

  Eztabaida « Adrenalina pulsioa, arrisku gosea » 
 
urtarrilaren 31a, ostirala                          topaketak eta mahai ingurua 

Saint Laryko herriko etxeko « salle des conférences » eta « salle polyvalente ». 
 

9h00  Eskia eta freeride, menperatze eta sentipen gaitzak 
Begiztatutako ekarpenak : Association Hot Big'Or / Snowboard-Club de Saint Lary / 
Stade Montois Ski / CAF Club Alpin Français d'Oloron / ESF Ecole du Ski Français / 

UCPA Centre de Saint Lary / FFME Fédération française de la montagne et de 
l'escalade 

 
10h30  Hil ala biziko arriskuen egoerak saihestu 
Begiztatutako ekarpenak : Altiservice / groupement N-py / Régie du Pic du Midi / 

Nieve de Aragón / Aramón / Baqueira Beret / Anem Association nationale des élus de 
la montagne / ACEM Associació Catalana d'Estacions d'Esqui i Activitats de Muntanya / 

Météofrance 
 
13h00  Bazkaria : librea ala taldekoa (erreserba aurretiko izen ematearen 

bitartez). 



 

15h00  Alertarako eta sokorrien abian ezartzeko  berrikuntzak egin 
Begiztatutako ekarpenak : PGHM /SAMU / Ecole d'ingénieurs CESI de Pau* Recherche 

Innovation / Basera Grup application ALPIFY / Equipementiers de DVA et dispositifs de 
secours ARVA, RECO... / ANEMA 

 
17h00  Bururapena /  YES WE RIDE berrikuntzaren trofea kirol pertsonalitate 
batek eskura  emanik. 

17h30  bururatze koktela 
 
*mendi kiroletan aritzetan gerta daitezken desagertzeen prebentzioa ikerketa sailean sartu du CESIk 2012ko urritik. 

 

 

 

 
 

 
 

NOPOLES elkarteak helburutzat hartu du mendiko jarduereri 
lotutako istripu eta pertsonen galtzeen prebentzioan parte 
hartzen duten guzientzat onuragarri diren ekintzak sostengatu 

eta obratzea. 
NOPOLES Benjamin-en oroitzapenetan sortu da, freerider 

trebatua, 25 urtetan Saint-Laryko eski oporlekuko pistetan 
desagertua 2012ko urtarrilan. 
Deiadarra jotzeko, galduak edota zaurituak diren eskiatzaileen 

lokalizatzeko baliabideak hobetzeko premia agerian utzi dute 
bere galtzearen zirkunstantziek. 

YES WE RIDE Nopoles-eko proiektuak rider gazteen heztea eta 
alertarako epeak murriztea da. www.nopoles.org 

  

 

http://www.nopoles.org/


 

 

Izen ematea 
 

Aurretiko izen ematea dohainik da, 

urtarrilaren 31ko bazkaria izan ezik. 

Animazio, topaketa eta mahai inguruetako 

geletara hurbiltzeko lehentasuna ematen 
du. 

Bururatze koktelan parte hartzeko, baita 

asteburuko eski-pistako txartel orokor 
hedatze batekin aterpetzeko 
abantailazko prezio bat ukateko aukera 
ematen dizu (Saint-Laryko Turismo 
Bulegoaren kode espezifikoa izen emate 
eskuratu ondoren emanen zaizue). 

 Nola egin? 
 
Noiztik? 
 
Izen ematea oraindanik egin daiteke, 2014ko 
urtarrilaren 24 arte. 
 
Bazkariaren erreserba ordainketa eskuratu ondoren 
baieztatuko da. 

 
Gunea www.nopoles.org, CONTACT erlaitzean. 

Http://www.nopoles.org/contact/ 
 
OPZIOA  : ABANTAILAZKO PREZIOA 
ATERPETZE, TOPAKETA & ASTEBURUKO 
ESKIKO HEDATZEA 

   

NOPOLES kideak 
 
Baldintza bereziak antolatzaile eta 
parte hartzaileentzat. 
 
Xehetasunak Nopoles elkarteko 
idazkariaren eskutik. 
 

 Zuen aterbea asteburuko eskiko aukerarekin 
erreserbatzeko, zuen RENCONTRES kode 
espezifikoa Nopoles elkarteari galdegin. 

Izena eman ondoren gure partaidea den Saint Laryko 
Turismo Bulegoarekin harreman pribilegiatu bat 
ukanen duzue. Erreserbatze bulegoa  tel  : 
+33(0)5 62 39 40 29 

contact@saintlarytour.com  /  www.saintlarytour.com 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 00336 01 77 57 60 ou « contact » via le site internet NOPOLES.ORG 
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