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ARRILUZE 2003. URTEA 
 

 
1-01-03 Prestige petroleountziak izuritako txapapoteren bila hasten dugu urte 

berria, gure babez gune guztia behatuz. 
 
2-01-03  Txapapoteren bila ateratzen gara Ontonetik Billano lurmuturreraino. 

 
 Goizeko ordu txikietan gure urpekariek gorpu bat erreskatatzen dute La 
Bolako hondartzaren inguruan. Dirudienez, arroketara jauzi omen zen 
gure Arriluzeko basetik oso urbileko punturen batetik. 

 
3-1-03  Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 

  Luzero Puntatik 6 milla Iparraldera dagoen motore-untzi bat atoiatzen  
  dugu Abrako Kirol Porturaino. 

 
4-01-03 Galipote guneak aurkitzen ditugu gure eguneroko bilaketan eta abisua 

ematen dugu. 
 
5-01-03  Galipote guneak aurkitzen ditugu osta bere gure eguneroko bilaketan. 
 
6-01-03 Gure babespean dagoen tartea arakatzen dugu behin bat gehiagoz 

txapapote. 
 
7-01-03 Abrako uretatik Getxoko Kaiaraino erremolkatzen dugu arazoak zituen 

belauntzi bat. 
 

8-01-03 Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
9-01-03 Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
 
10-01-03 Gure babezpean dagoen gunea arakatzen dugu berriro ere txapapoteren  

bila. 
 
11-01-03 Prestige untziaren txapapoteren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
14-01-03 Barneko Abran zaurituta omen dagoen foka bat laguntzeko dei bat 

hartzen dugu. 
 

 Fokari laguntza eman ondoren gure babespean dagoen gunean zehar 
mihatzen dugu txapapoteren bila. 

 
15-01-03 Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
16-01-03 Arrantza-untzi txiki bat atoiatzen dugu Billano Lurmuturretik 

Zierbenaraino. 
 
17-01-03 Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
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18-01-03 Prestige untziaren txapapoteren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
19-01-03 Gure babezpean dagoen gunea arakatzen dugu berriro ere txapapoteren  
  bila. 
 
20-01-03  Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
21-01-03  Gure gunea mihatzen dugu osta bere fuel arrastoen bila. 
 
22-01-03  Prestige untziaren txapapoteren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
23-01-03  Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
 
24-01-03  Prestige untziaren txapapoteren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
27-01-03 Gure babezpean dagoen gunea arakatzen dugu berriro ere txapapoteren  
  bila. 
 
28-01-03  Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
29-01-03  Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
30-01-03 Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
 

Loturak apurtu eta Areetako malekoneko arroken kontra joandako 
arrantza-untzi bat heltzen dugu. Barruan tripulaziorik ez dagoenez, bertan 
lotuta uzten dugu eguraldia obetzean bueltatu eta erreskatatzeko asmoz, 
baina gure bolondres eta materialak beharrezkoak ez diren arriskuen 
menpe jarri gabe. 

 
1-02-03 Aurreko gauan Areetako malekonan lotuta utzitako arrantza-untzia 

erreskatatu ondoren gure Arriluzeko basera erremolkatzen dugu. 
 
2-02-03 Gure babezpean dagoen gunea arakatzen dugu berriro ere txapapoteren  

Bila. 
 

3-02-03 Nabegazioarako arrisku bat heldu eta erremolkatzen dugu. 
 
4-02-03 Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
 
5-02-03 Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
6-02-03 Prestige untziaren txapapoteren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
  Nabegazioarako arrisku bat heldu eta erremolkatzen dugu. 
 
7-02-03 Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
 
8-02-03 Gure babezpean dagoen gunea arakatzen dugu berriro ere txapapoteren  

bila. 
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9-02-03 Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
10-02-03 Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
 

Nabegazioarako arriskutsua litekeen olana bat uretatik ateratzen dugu. 
 
11-02-03 Gure babezpean dagoen gunea arakatzen dugu berriro ere txapapoteren  
  bila. 
 
  Txurrukaren malekonetik eroritako txakur bat erreskatatzen dugu. 
 
12-02-03 Prestige untziaren txapapoteren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
13-02-03 Azkorriko hondartzatik milia bat iparraldera motore gabe gelditutako 

yate bat erremolkatzen dugu Abrako Kirol Porturaino. 
 
14-02-03      Gure gunea arakatzen dugu galipotaren bila eta hainbat lohiune topatzen 

ditugu. 
 
15-02-03       Nabegazioarako arrisku batzuen bazterketa. 
 

Egunenan zehar txapapoteren bila ibiltzen gara.. 
 

Arratsaldez arraunketa txapelketa bati ematen diogu babesa Benediktako 
uretan. 

 
16-02-03 Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
17-02-03 Gure gunea arakatzen dugu galipotaren bila. 
 
18-02-03    Ohizko galipote bilaketekin jarraitzen dugu. 
 
19-02-03 Prestige untziaren txapapoteren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
20-02-03   Nabegazioarako arrisku batzuen bazterketa. 
 
22-02-03 Urpekari taldeak erreskate praktikak egiten ditu Arminzan. 
 

Ondoren galipotaren bila ateratzen gara berriro ere. 
 
24-02-03 Arrigunagako hondartzako lehenengo malekonetik gizon baten gorpua 

erreskatatzen dugu. 
 
26-02-03 Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
  
27-02-03 Seguimos con la búsqueda de fuel. 
 
2-03-03 Gure gunea arakatzen dugu galipotaren bila. 
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3-03-03 Nabegazioarako arrisku batzuk baztertzen ditugu. 
 
8-03-03 Arraunketa txapelketa bat babesten dugu Benediktan. 
 

Ondoren txapapotearen bila ateratzen gara. 
 
10-03-03 Prestige untziaren txapapoteren bila jarraitzen dugu. 
 
15-03-03 Errontegiko zubi ondoan kutxadura gune bat ikustatu dutelaz ohartzen  

gaituzte telefonoz. Sakabanaketa ekintzetarako joaten gara.  
 

 Sestaon, babesten ari garen traina estropada batetik konortea galdu duen 
arraunlari bat ebakuatzen dugu. 

 
  Egun berean piragua txapelketa bati ematen diogu babesa ere Plentzian. 
 

Arratsaldez untziak ur bizietan gobernatzeko praktikak egiten ditugu. 
 

16-03-03 Motorean arazoak zituen untzi bat atoatzen dugu Somorrostrotik 
Areetako Kaiara. 

 
17-03-03 Arraunlari bat erreskatatzen dugu, piragua eta guzti, aize boladak  

kostaldetik aldendu eta bueltatzeko arazoak bait ditu. 
 

19-03-03 Bi marinel daraman arrantza-untzi txiki bat erremolkatzen dugu Zierbena  
ingurutik Santurtziko arrantza kaiaraino. 
 

21-03-03 Gobernurik gabe dagoen jolas-untzi baten bila ateratzen gara. Barruan 6  
pertsona daramatzala, Zierbena inguruan topatu eta Abrako Kirol Portura 
atoatzen dugu. 

 
22-03-03 Batel estropada batean aritzen gara zainketa lanetan. 
 
23-03-03 Traina estropada bat zaintzen dugu. 
 
24-03-03 Areatzako hondartza behatzen dugu Prestigeren txapapotearen bila. 
 
27-03-03 Tripulazioak trebatzeko ariketak. 
 
29-03-03 Batel estropada bat zaintzen dugu Sestaon. 
 
30-03-03 Txurrukako malekoiatik Arriluzeko kaiaraino atoatzen dugu motore-untzi  

bat. 
 
  Sestaon traineru estropada bat zaintzen dugu ere. 

 
3-04-03 Tripulazioak trebatzeko ariketak Billano Lurmuturrean. 
 
5-04-03 Superportuko Kajoiatik 2 milia Iparraldetara makinarik gabe dagoen  

untzi bat atoatzen dugu Getxoko Kirol Porturaino. 
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6-04-03 Tripulazioak trebatzeko maniobrak Onton-en. 
 
11-04-03 RCMAk antolatutako arraunketa estropada bat babesten dugu Sopelan. 
 
12-04-03 Belauntzi txapelketa bat zaintzen dugu barneko Abran. 
 

 Beste txapelketa bat zaintzen dugu ere, arraunketa oraingoan, 
Benediktako malekonean, Sestaon. 
 

13-04-03 “Deusto-Ingeniaritza” arraunketa estropada zaintzen dugu. 
   

Kanpoko Abran Optimist txapelketa bat eta Benediktan estropadak 
babesten ditugu ere. 

 
14-04-03 Portugaleteko zubiaren inguruan gobernurik gabe zegoen untzi bat  

atoatzen dugu. 
 
15-04-03 Merkatal untzi batean zauritutako bi marinel erreskatatu eta Getxoko  

Kirol Porturaino ebakuatzen ditugu gure sendagileekin. 
 

 Ondoren nabegazioarako arriskutsua izan litekeen objetu bat baztertzen 
dugu Zierbenako portuaren ingurutik. 

 
  Igeriketa proba bat babesten dugu Arrigunagan. 
 
22-04-03  Malekoi berrian arazoak dituen untzi bati laguntza eskeintzen diogu. 
 
24-04-03 Ibaizabal Ibaian ur gainean zebilen nabegazioarako arrisku bat baztertzen 

dugu. 
 
3-05-03 Goizean goiz Santurtziko Arrantza-Portuan uretara eroritako gizon bat  

erreskatatzen dugu. 
 

 Egunean zehar barruan bost tripulante zituen eta Arrigunagako 
hondartzatik hurbil gobernurik gabe zegoen untzi bat atoatzen dugu. 
 

7-05-03 Santurtziko Arrantza Portuko uretatik arrantzale bat erreskatatzen dugu  
hipotermia sintomekin.  

 
  Ondoren nabegazioarako arrisku bat baztertzen dugu. 
 
8-05-03 Algortako Portu Zaharrean uretara eroritako emakume bat erreskatatzen 

dugu, konortea galtzetik hurbil eta ia itota. 
 
9-05-03 Galeako labarretatik behera kotxe eta guzti jauzitako pertsona baten 

gorpua erreskatatzen dugu. 
 
10-05-03 Nabegazioarako arrisku bat erremolkatu eta “Getxo-Castro” igeriketa  

trabesia babesten dugu. 
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11-05-03 Traineru estropadak babesten ditugu Zierbenan. 
 

Ondoren beste arraunketa txapelketa bat zsaintzen dugu Plentzian. 
 
13-05-03 Bere skull-bikoitza Areetako Mojijoneran buelta eman dien bi arraunlari  

buruzko abisua. Biak erreskatatzen ditugu hipotermia sintomekin eta bere 
Klubaraino eroaten ditugu. 
 

18-05-03 Kobaron-en kutsadura dagoelaz ohartzen gaituzte. Ertzainaren 
helikopteroarekin bat arakatzen dugu eta “kutsadura” alga pilaketa bat 
baino ez dela baieztatzen dugu. 

 
27-05-03 Billano Lurmuturrean arriskuan dagoen untzi baten abisua hartzen dugu. 

Gure untziekin ateratzen gara eta lagundu ondoren porturaino eskoltatzen 
dugu. 

 
7-06-03  Meñakoz-en arriskuan zegoen untzi bat atoatzen dugu Plentziako 

Kaiaraino. 
 
8-06-03  Urpekari taldeak trebakuntza maniobretan aritzen da. Ondoren 

tripulazioek gauza bera egiten dute. 
 
11-06-03 Zierbenako Itsasadarrean gobernurik gabe zegoen untzi bat atoatzen dugu  

Getxoko Kirol Porturaino. 
 
13-06-03 Arrigunaga hondartzaren aurrean kutsadura lohiune bat omen dagoelataz 

ohartzen gaituzte. Abisua gezurra utsa da. 
 
24-06-03 Portugaleteko Zubipetik Getxoko Kirol Porturaino atoatzen dugu arazoak  

zituen jolas-untzi bat. 
 
25-06-03  Kobaronetik Billanoraino arakatzen dugu txapapotearen bila. 
 
26-06-03 Ibaizabal Ibaian, Sestaoko pasai-untzitik hurbil itotzen ari den pertsona  

bati buruzko abisua hartzen dugu. Azkar erantzunda ere, beranduegi da 
jada eta itota erreskatatzen dugu pertsona hau. 
 

28-06-03 Prestigeren txapapotearen bila aritzen gara. 
 

Ondoren Areatzako hondartzan arazoak zituen Castroko untzi bat 
atoatzen dugu gure babestutako gunaren mugaraino. Bertan Castroko 
Itsas Gurutze Gorriko lagunei pasatzen diegu erremolkea, horrela gure 
gunean libre geltu gaitekelarik. 
 

29-06-03 Txapapotearen bila ibiltzen gara Billano Lurmuturrean. 
 
30-06-03  Billano Lurmuturrean arakatzen dugu osta bere galipotaren bila. 
 
1-07-03 Portugaleteko Gia-ko Amabirjinaren itsas prozesioa zaintzen dugu. 
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  Itsas prozesioan zebilen untzi bat erremolkatzen dugu Getxoko Kirol  
  Porturaino Mojijoneran hondoa jo bait zuen. 
 
5-07-03 Tripulazioen trebakuntza maniobrak. 
 
6-07-03 Arraunketa txapelketa bat zaintzen dugu Plentzian. 
 
9-07-03 Areatzako hondartzan arazoak zituen igerilari bat erreskatatzen dugu. 

Zierbenako Porturaino eramaten dugu eta bertan anbulantzia batek 
ebakuatzen du. 

 
Arratsalde hartan bertan Arrigunagako espigoietara jauzitako emakume 
bat erreskatatzen dugu. Tokian bertan lehen laguntzetan ari garen 
bitartean, Azkorrin arazoak dituen arrantzale bati buruzko abisua ematen 
digute. Itsas-motorra bidaltzen dugu toki hartara gainontzeko tripulazioek 
labarretatik behera eroritako emakumearen ebakuazioa bukatzen dute n 
bitartean. 

 
Itsas-motorrak arantzalea topatzen du Azkorri eta Barinatxe hondartzen 
bitartean isolatuta eta berehala erreskatatzen du. 

 
12-07-03 Estropadak zaintzen ditugu Santurtzin. 
 
13-07-03 Santurtziko Portuan emakume bat erreskatatzen dugu eta anbulantzia  

batek ebakuatzen du. 
 

Ondoren Kayak txapelketa bat babesten dugu Plentzian eta 
nabegazioarako arrisku bat batzen dugu Peña Piloto-n. 

 
Arratsaldez trainera txapelketa bat babesten dugu Plentzian. Uhin 
bortitzak direla eta arrantzale batek traumatismo gogor bat jasaten du 
bizkarrean. Traineruan bertan egiten dizkiogu lehenengo sendaketak eta 
behin ohetila batetan inmobilizatuta, Astondoko malekoiaraino eroaten 
dugu gure untzian. Bertatik gure Plentziako larrialdietako anbulantziak 
ebakuatzen du hospitalera. 

 
Gau hartan bertan Gorlizeko hondartzako plataforman isolatuta 
gelditutako bi gazte erreskatatzen ditugu. Astondoko malekoiara 
eramaten ditugu hauek ere, hipotermia arinarekin. 
 

14-07-03 Nabegazioarako arriskutsua litekeen eta Santurtziko malekoiaren aurrean 
ur-gainean aske zebilen 200 metrotako sare bat baztertzen dugu. 

 
16-07-03 Txurrukako malekoiatik uretara jauzitako txakur bat erreskatatzen dugu  

eta be re jabeari bueltatzen diogu. 
 

18-07-03 Areetako Mojijoneran hondoa jo eta tripulazioa barruan zuen bela-untzi  
bat erreskatatzen dugu. Getxoko Kirol Porturaino atoatzen dugu. 
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Santurtziko Carmengo Amabirjinaren itsas prozesioari ematen diogu 
babesa, eta hondoren Plentzian egiten dutenari ere. 

 
  Beranduago zerraldo bat erreskatatzen dugu Meñakoz hondartzan. 

 
19-07-03 Billano Lurmuturretik Plentziako Porturaino atoatzen dugu arazoak 

zituen untzi bat. 
 
26-07-03 Tripulazioak trebatzeko maniobrak Plentziako badian. 
 
27-07-03  Zierbenan gobernurik gabe dagoen untzi bati buruzko abisua hartzen 

dugu, baina gu heldu garenerako arazoak konpondu egin dituzte jada. 
 
  Geroago hildako izurde bat biltzen dugu Gorlizeko hondartzan. 
 
28-07-03 RCMA-k antolatutako bela txapelketa babesten dugu. 
 

Ondoren Ereagako hondartzan desagertutako igerilari baten bilaketa 
hasten dugu. Hondartzan topatzen dute sanu ta salbu. 

 
Geroago Barneko Abran gobernurik gabe zegoen untzi bat atoatzen dugu 
Abrako Kirol Portuan. 
 

30-07-03 Umeentzako bela txapelketa bat babesten dugu. 
 

31-07-03 Kanpoko Abran, Algortako malekoiaren aurrean, Iñaki Deunako jaien 
estropada zaintzen dugu. 

 
 Ondoren untzi batean zauritutako pertsona bat erreskatatzen dugu. 
 

1-08-03 Bela txapelketa bat babesten dugu kanpoko Abran. 
 
2-08-03 Bela txapelketa berberaren zainketarekin jarraitzen dugu eta  

nabigazioarako arrizku bat baztertzen dugu. 
 
3-08-03 Bela txapelketaren zainketarekin jarraitzen dugu kanpoko Abran. 
 
4-08-03   Algortako malekoiatik hurbil gobernurik gabe zegoen untzi bat atoatzen 

dugu, eta berehala Salbamendu Dorrearen inguruan arazoak zituen bezte 
untzi baten bila ateratzen gara. 

 
7-08-03 Kanpoko Abran arraunketa txapelketa bat zaintzen dugu. 
 
9-08-03  Algortako Portu Zaharreko jaien ur-jokoetan ibiltzen gara zainketa 

lanetan. Ume eta helduentzako kukainak eta saltu txapelketa. 
 

Arratsaldez makinan arazoak zituen untzi bat atoatzen dugu Sopelatik 
Getxoko Kirol Porturaino. 

 
13-08-03 Sorosle eta tripulazioak trebatzeko maniobrak. 
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Aberia zuen itsas-motorra bat atoatzen dugu kanpoko Abratik Getxoko 
Kirol Porturaino. 

 
  Ondoren nabegazioarako arrisku bat biltzen dugu. 
 
16-08-03 Barruan 3 pertsonadun eta makinan aberia zuen untzi neumatiko bat  

atoatzen dugu Algortako Portu Zaharretik Getxoko Kirol Porturaino. 
 

 Arazoak zituen eta barruan bi pertsona zeramatzan bezte untzi bat 
atoatzen dugu Mojijoneratik Getxoko Kirol Porturaino. 

 
17-08-03 Bilboko La Salve zubitik hurbil gobernurik gabe zegoen untzi bat  

atoatzen dugu Getxoko Kirol Porturaino. 
 
25-08-03 Galeako malekoiatik urbil makinan aberia jasandako untzi bat atoatzen  

dugu Getxoko Kirol Porturaino. 
 
27-08-03 Azkorrin arazo teknikoak zirela eta gobernurik gabe zebilen bela-untzi  

baten bila ateratzen gara eta Abrako Kirol Porturaino atoatzen dugu. 
 
28-08-03 Erandioko Ikurrina batel estropadak zaintzen ditugu. 
 
30-08-03 Erandioko jaien ur-jokoei ematen diegu babesa. Ume eta helduentzako  

kukaina. 
 
31-08-03 Nabegazioarako arrisku bat baztertzen dugu eta Erandion batel  

estropadak zaintzen dutugu. 
 
1-09-03 Santurtziko Portu Komertzialeko uretatik marinel bat erreskatatu eta  

Portuko zerbitzu medikuengana eramaten dugu. 
 
2-09-03  Hondoratzen ari den txalupa baten laguntzan ateratzen gara. Heltzen 

garenean txalupa urpean dago jada, baina bere tripulante bakarra 
inguruan zegoen bezte txalupa batek erreskatatu du. 

 
6-09-03 Ereagako hondartzako igeriketa txapelketa babesten dugu. Indarrak  

galdutako igerilari gaztetxo bat erreskatatzen dugu. 
 
  Momentu berean Portugaleteko jaien ur-jokoak zaintzen ditugu.  
  Helduentzako kukaina. 
 
10-09-03 Galeako 2. boiatik hurbil makina galdutako untzi bat atoatzen dugu 

Abrako Kirol Porturaino. 
 
13-09-03 Urpekari taldeak orientazio praktikak egiten ditu Petronorreko  

Superportuan. 
 

Ondoren traineru txapelketa bati babesa ematen diogu Erandion. 
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14-09-03 Aberia zuen bela-untzi bat atoatzen dugu Superportuko Kajoiatik 
Getxoko Kirol Porturaino. 

 
Geroago makinarik gabeko untzi bat atoatzen dugu Luzero Lurmuturretik 
Zierbenako Porturaino. 

 
16-09-03  Arazoak zituen igerilari bat erreskatatzen dugu Areatzako hondartzan eta 

lurrera hurbiltzen dugu. 
 

Ondoren Galea inguruan gobernurik gabe zegoen untzi baten bila 
ateratzen gara. Helizean soka lodi bat korapilatuta zuen eta gure 
urpekariek askatzen dute. Soka porturaino eramaten dugu, bezte istripurik 
gerta ez dadin. 

 
19-09-03 Arazoak zituen untzi bat erremolkatzen dugu Meñakozetik Abrako Kirol  

Porturaino. 
 
  Geroago nabegazioarako arrisku bat baztertzen dugu. 
 
20-09-03 Umeentzako arrantza txapelketari ematen diogu babesa Areetako  

Portuan. 
 

 Urpekari taldeak urpeko erreskate praktikak egiten ditu. 
 
21-09-03 Barneko Abran zebilen untzi bateko tripulante bat osasun arazoak ditu.  

Gure untzira pasatzen dugu eta lurrera eroaten dugu. 
 

 Ondoren nabegazioarako arrisku bat baztertu eta Ibaizabal Ibaian 
estropada batzuk babesten ditugu. 

 
22-09-03 Areatzako hondartza eta Ontonen bitartean arazoak dituen bela-untzi bat 

dagoela abisu ematen digute. Ez dugu bertan ezer ere topatzen, eta abisua 
faltsua dela baieztatzen dugu. 

 
25-09-03 Nabegazioarako arrisku bat baztertzen dugu. 
 

Ondoren arrantzale gaixo bat dakarren arrantza-untzi baten bila ateratzen 
gara. Lehengo sendaketak bere untzian bertan egin eta gero gure untzira 
pasatzen dugu. Santurtziko Arrantza Portura ebakuatzen dugu, bertan 
anbulantzia bat zain daukagula. 

 
26-09-03 Ibaizabal Ibaian, Zorroza inguruan, gobernurik gabeko untzi baten abisua 

hartzen dugu. Tokian bertan ondo lotuta uzten dugu. 
 

 Segituan kanpoko Abran dagoen fuel lohiune baten abisua ematen digute. 
Bi untzirekin joaten gara eta ondo irabiatu ondoren sakabanatuta 
gelditzen da. 
 

27-09-03 Arazoak dituen motore-untzi bat atoatzen dugu kanpoko Abratik Abrako 
Kirol Porturaino. 
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28-09-03 Ibaizabal Ibaian estropadak eta barneko Abran bela txapelketa bat 

babesten ditugu. 
 

Ondoren nabegazioarako arrisku bat baztertzen dugu. 
 

 Gauez tripulazioen trebakuntza maniobrak egiten ditugu eta hainbat 
nabegazioarako arrisku biltzen ditugu. 
  

4-10-03 Zierbenako arrantza txapelketa zaintzen dugu. 
 
5-10-03 Petronorreko Superportuko blokeetan istripua izan duen urpekari baten 

bila ateratzen gara. Urpekaria Praktikoen untziak erreskatatu du uhin 
bortitzen artetik, bertatik hurbil bait zegoen. Praktikoen untzian egiten 
dizkiogu lehengo sendaketak eta segituan gure untzira pasatzen dugu. 
Handik Arriluzeko basera eroaten dugu, anbulantzia bat zain daukagula. 

 
11-10-03 Uretako Sorosle kurtso bati babes ematen diogu. 
 
14-10-03      Goizean goiz Bilboko Salbamendu dorreko abisua artzen dugu, Castro 

Urdiales-en inguruan bi bengala ikustatu dutela. Tokira abiatzen gara, 
baina abisua anulatu egiten digute faltsua dela baieztatu bait dute. 

 
 Errontegi inguruan uretara eroritako gizon baten erreskatea. Ertzainak 
hartzen du kargu. 

 
18-10-03  Txalupa baten erremolkea kanpoko Abratik Areetako Portura. 
 
19-10-03  Uretako Sorosleen kurtso bati ematen diogu babesa. 
 
  Pondoren nabegazio praktikak egiten ditugu. 
 
25-10-03  Itsas-motorren txapelketa bat zaintzen dugu Ereagako hondartzan. 
 
26-10-03 Uretako Sorosleen kurtso bati ematen diogu babesa. 
 
2-11-03 Tripulazioen trebakuntza maniobrak Onton eta Billano bitartean. 
 
5-11-03  Nabegazioarako zenbait arrisku baztertzen ditugu. 
 
8-11-03  Ibaizabal Ibaiatik, Portugalete aurretik, mozkortutako eta hipotermia  
  jotako gizon bat erreskatatzen dugu. 
 
  Sorosleen trebakuntza praktikak Billano Lurmuturrean. 
 
14-11-03 Tripulazioen trebakuntza maniobrak kanpoko Abran. 
 
15-11-03 Tripulazioen trebakuntza kanpoko Abran. 
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Kajoiatik 6 milia Iparraldera arazoak zituen bela-untzi bat atoatzen dugu 
Abrako Kirol Porturaino. 

 
  Ondoren bela txapelketa bat babesten dugu barneko Abran. 
 
16-11-03  Tripulazioen trebakuntza kanpoko Abran eta Luzero Lurmuturrean. 
 
22-11-03  Nabegazioarako arrisku bat biltzen dugu. 
 
23-11-03 Motore-untzi bat atoatzen dugu derivados del Fluor-etik Getxoko Kirol  

Porturaino. 
 
Kotxe bat Arriluzeko malekoiatik uretara jausi dela abisatzen digute. 
Urpekariak bidaltzen ditugu eta barrura sartzerakoan hutzik aurkitzen 
dute. Dirudienez, lapurtutako kotxe bat zen. 

 
29-11-03 Billano Lurmuturreko labarretan isolatutako pertsona bat dagoela ematen 

digute abisua. Tokira, lurretik Gurutze Gorriko Mendi Erreskate Taldea 
eta suhiltzaileak abiatzen dira ere. Azkenean lurretik egiten da erreskatea. 
 

30-11-03     Uretako Sorosleen kurtso bati ematen diogu babesa. 
 

Geroago uretako erreskate trebakuntza maniobrak egiten ditugu Galean. 
 
3-12-03  Azkorriko hondartzatik 3 milia Iparraldera arazoak dituen arrantza-untzi  
  bati laguntza ematen diogu. 
 
6-12-03  Bilboko Itsas Museoak antolatutako Itsas Gizonaren eguneko nabegazioa  
  babesten dugu. 
 
13-12-03  Nabegazioarako arrisku bat biltzen dugu. 
 
14-12-03  Urpekari taldeak trebakuntza maniobrak egiten ditu Zierbenan. 
 
16-12-03  Galeako dorrearen ingurutik emakume baten gorpua erreskatatzen dugu. 
 
18-12-03  Galeako malekoiara gurpil-aulki eta guzti labarretatik behera jauzitako 

gizon baten gorpua erreskatatzen dugu. 
 
20-12-03  Nabegazioarako arrisku bat batzen dugu. 
 
26-12-03  Urpekari taldeak orientazio eta urpeko behaketa praktikak egiten ditu 

Petronor-eko Superportuko uretan. 
 
27-12-03  Goizean goiz bere burua hiltzen saiatuz Portugaleteko itsasargi zaharretik 

uretara salto egin duen pertsona bati buruzko abisua ematen digute. 
Bertara abiatzen gara, baina azkenean ez omen zuen salto egin eta 
malekoian zegoen Ertzainak atxilotuta. 
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 Goizean txakur bat uretatik erreskatatzen dugu Algortako malekoiaren 
puntatik 150 bat metrotara. 

 
Egunean zehar tripulazioak trebatzeko maniobrak egiten ditugu Billano 
Lurmuturrean. 
 

28-12-03  Tripulazioak trbatzeko maniobrak Onton-en. 


	Luzero Puntatik 6 milla Iparraldera dagoen motore-untzi bat atoiatzen
	dugu Abrako Kirol Porturaino.

