
 
 

ASTOREk bere ehungarren urteurrenean Euskal Selekzioko 3 
generazioei omenaldia egin die bere egoitzan 

 

Euskal kirol markak kaleko ekipazio berria atera du Bartzelonan ospatuko den 
Catalunyako Selekzioaren aurkako partidari begira 

 

ASTOREk bere Arrasateko egoitzan Euskadi Futbol Selekzioari omenaldia egin dio, talde 
berdeko hiru generazio bilduz. Horien artean, jokalari historikoak eta Gabonetan 
Bartzelonan Catalunyako Selekzioaren aurka jokatuko duten jokalari berriak. Kortabarria, 
Igor Gabilondo, etapa moderno honetan Selekzioarekin partida gehien jokatu dituen 
jokalaria, Aitor Lopez Rekarte, Agustin Aranzabal, Mikel Lasa edo Pablo Gomezek 
Euskal Selekzioan gertatutako euren pasadizo eta esperientziak partekatu dituzte gaur 
egungo jokalariekin, hala nola, Mikel Gonzalez edo Dani Garciakin. Horiez gain, 
Aintzane Encinas eta Vanesa Guimbert nesken taldeko jokalariak ere bertan zeuden, 
joan den maiatzean Tallinen Estoniaren aurka jokatu zutenak. 

Euskal Selekzioaren linea berria laster dendetan 

Hedabideen aurrean, Euskal Selekzioko jokalariek ASTOREren kaleko ekipazioa jantzi 
dute, laster dendetan egongo dena. Beteranoek Ikatz poloa jantzi dute. Talde berdeko 
jokalari berriek, aldiz, Goazen beso motzeko kamiseta zeramaten, transpiratzen duena eta 
Selekzioari laguntzeko bikaina dena bere partidetan, baita aisialdian eta kirola egiterakoan 
ere. Selekzioko jokalariek Etorkizuna txanodun kirol jertse-jaka bat zeramaten eta Altxatu 
bermudak. Haur batzuek ekipazio ofizialeko beste elementu batzuk erakutsi dituzte, hala 
nola, Enbata motxila eta Urrats oinetakoak gordetzekoa.  

Astoreko arduradunek Euskal Selekzioko jokalari beterano eta berriei euskal taldearen 
ehungarren urteurreneko oroitzapenezko opari bat eman diete. 

2006ko marka haustea 

Lasai eta festa giroan, jokalariek Euskal Selekzioan izandako ibilbideari buruzko 
kazetarien galderei erantzun diete. 

Euskadiko Futbol Federakundeko presidente den Luis Maria Elustondok, bere aldetik, 
euskal zaleak animatu ditu Abenduaren 27an Bartzelonara joatera Catalunyako 
Selekzioaren aurkako partida ikustera. Elustondok nabarmendu du Euskal Selekzioak 
Camp Noura itzuliko dela binako berdinketan amaitu zen partida hartatik bederatzi urte 
igaro ondoren. “Une bikaina da bi taldeen zaleak batzeko ilusioz betetako festa giroan. 
2006. urtean bi selekzioen arteko lagunarteko partida horrek mundu mailan errekorra 
hautsi zuen 53.600 ikuslerekin eta aurten ziur gaude errekor hori hautsiko dugula. 

 



 
Astore, euskal kirolari lotutako marka 

ASTORE orain dela 1993 urtetatik babesa ematen ari zaio Euskal Selekzioari eta bilduma 
berri honekin beraren aldeko apustua nabarmentzen du. Astore 1988an Arrasaten sortu 
zen eta  jada 25 urte baino gehiago daramatza kalitate handiko kirol arropa egiten. Bere 
jatorria euskal pilotarekin lotuta dago; bai pilotarien jantzietan, bai jokoan, garrantzi handia 
duten perfekzio tekniko eta osagarri estetikoak dituen kirol berezi horri. Baita Euskal 
Selekzioari ere, zeinari itxurazko jantziak eta, aldi berean, kalitate tekniko altuarekin, 
eskaintzen dizkion, eliteko jokalariek eskatzen duten bezala.  

Funtzionaltasunaren eta dotoretasunaren bat egite honek ASTOREren laneko filosofian 
eragin du. Ez dio utzi berritzeari diseinua eta ehunen kalitatea hobetzeko kirol 
desberdinetan, beti ere benekotasunaren aldeko apustu eginez.  
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