
I JOSE LUIS CEPEDA ABIADURA SARIA 

Joan den ekainaren 5ean, larunbata, Jose Luis Cepeda I Abiadura Saria ospatu zen Getxo 

Kirolakeko 25 metroko igerilekuan, 84 urte zituela urtarrilean hil zen euskal entrenatzaile ospetsuaren 

omenez. 

Ekitaldia oroitzapenezko hainbat ekitaldiz osatuta egon zen, horien artean euren kirol 

lasterketetan uneren batean Cepedaren tutoretzapean egon ziren igerilari guztiei irekitako lehiaketa 

batez ere, edo igerileku barruan zein kanpoan euren lagunarte karismatikoaz gozatu zutenei, beste klub 

batzuetako entrenatzaileak barne, eta Bizkaiko egungo eszenako esprinter onenak barne. 

Ekitaldiaren buru Cepeda familia osoa izan zen, baita Unai, Pablo, Ane eta Oscar bilobak ere. Era 

berean, ohorezko palkoan Josemi Espinosa igerilari ohia, kondaira bizia eta Tokyoko 1964ko Olinpiar 

Jokoetan parte hartu zuen lehen euskal igerilari olinpikoa izan ziren. 

Cepedaren izpiritua han bildutako guzti-guztiengan egon zen, magiaz eta emozioz beteriko giro 

batean bildutako arratsalde ahaztezin batean. 

Swim Camp Getxok diseinatu eta antolatutako lehiaketa formula berritzailea 25 metro libreko 

erlojupeko kanporaketetan oinarritu zen, ondoren 12 marka onenak Semifinaletara pasatuz, eta hortik 6 

erregistro onenak final handira. 

Cepedari eskainitako bertso eder batekin hasi zen eguna, euskaraz konposatua eta historiako 

euskal esprinterrik onenetako batek, Aitzol de Castrok, errezitatua, bertan zeuden askori emoziozko 

malkoak sortarazi zizkiona. 

 Ondoren hasi ziren kanporaketak, non azken bost hamarkadetako igerilari talentudunek parte 

hartu zuten, besteak beste, Antxon Llano 100 brazako Espainiako txapelduna, Juanma Santisteban, Jorge 

Yañez, Edu Gorrotxategi, Mikel Deba, Iñaki eta Mikel Bildosola, German Zubiaur eta Ane Ibarrondo, 

nazioarteko igerilariak. Euskadiko hainbat errekordista ohien zerren, era berean, Cepedarekin batera 

Bizkaiko igeriketan arrastoa utzi duten entrenatzaile batzuk uretan ikusteko aukera izan zen, horien 

artean Alfredo Melendez, Jose Manuel "Manti" eta Beñat Elorriaga, azken hau, gainera, esprinter gisa 

egindako bertsiorik onena uretan erakutsiz eta faborito handienetako bat ere soken aurka jarriz. 

Ane Ibarrondo eta Mikel Bildosola izan ziren irabazleak, 12 "11 eta 10" 42rekin, hurrenez hurren, 

25 metro libreko proba estraofizialean. Tentsio handiko igeriketa. 

Sari banaketa Nuria eta Sandra Cepedak egin zuten, bizkaitar teknikari maitatuaren alabek. 

Oroitzapenerako jardunaldia, emozioak larruazalean. Ekitaldiaren arrakasta eta harrera handia 

dela eta, urtero egingo da aurrerantzean. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


