
Segurtasuna bermatu ahal izateko, 
bete itzazu hurrengo arauak:

Material piroteknikoa kokatzen den aldea itxita egongo da aste 
osoan. Bertan sartzea debekatua dago baimenduta ez dagoen 
edonorentzat. Errespetatu segurtasun arduradunak emandako 
irizpideak eta ez gainditu hesiekin edo zintarekin itxita dagoen 
eremua.

Gauero, 22:15etik aurrera, jendeari irtenarazi egingo zaio jaurtitze 
inguruneetatik, eta bertara sartzea debekatua egongo da. Eremu 
horretako bizilagunek gaueko 22:30ak baino lehenago etxeratu 
beharko dute. 

Aparkalekuetako erabiltzaileek 22:00ak baino lehenago utzi beharko 
dituzte ibilgailuak, eta ezingo dituzte atera 23:30ak baino lehenago

Inguruan dauden etxebizitza eta lokalen leiho eta balkoiak ixtea 
eta elementu errekorrak kentzea (arropa, toldoak, hamakak…) 
gomendatzen da.

Su artifizialak jaurtitzean, maiz erortzen dira errauts hondakinak. 
Begietan sartuz gero, ur askorekin garbitzea komeni da, eta ez 
igurztea.

Jakinarazten dugu su artifizialen jaurtiketa ezingo dela ikusi 
jaurtiketa-zonaren inguruko eraikinetako terraza, balkoi edo 
leihoetatik.

Lagun gaitzazu eta aparka ezazu zure ibilgailua segurtasun eremutik 
kanpo, elementuren bat erori dakioke eta.

Gauero, ikuskizuna amaitutakoan, udal zerbitzuek itxitako 
inguruneak miatuko dituzte, hondakin piroteknikoen bila, 10 
minutuz Jendea sartu ondoren, material susmagarririk aurkitzen 
baduzu, ez ukitu, ez bultza hankarekin, eztanda egin dezake eta. 
Ez eskutan erabili, aldendu eta jendeari arriskuaren berri eman. 
Segituan bilatutakoaren berri eman gertueneko segurtasun 
arduradunei edo agintariari. 

Adin txikiko arduraduna bazara: haurra galduko balitzaizu jakinarazi 
iezaiozu udaltzain bati. Behin eta berriro debekatu iezaiozu haurrari 
material piroteknikorik ukitzen, kalte ondorio larriak sor ditzake eta.

Ikuskizuna bitartean, gaixotu (lipotimiak, zorabioak eta abar) edo 
zauriren bat izan ezkero, segurtasun arduradun batengana edo 
inguruan aurkitzen diren osasun langileengana hurbildu zaitez.

Itsasoan: suak ikusteko badiara irteten diren ontzi patroiek dagokion 
agintarien instrukzioak bete beharko dituzte zehatz-mehatz.

Su artifizialak ospakizunen protagonista

Urte Berria, Urte Zaharra, festak… gizakiak egun garrantzitsuak ospatzen 
ditu. Ospakizunak munduko toki edo leku guztietan egiten dira, 
edozein unetan. Ez dago legerik, ez dago patroirik, baina osagai batzuk 
ezinbestekoak dira: kolorea, poza, ilusioa, gogoa…

Ez da kasualitatea su artifizialak efemeride horietako askotan agertzea; 
zerua kolorez, alaitasunez eta magiaz betetzen dute. Ikus ditzagun adibide 

batzuk:

Urte Berria 

Urte Berri egunean ohikoak dira ia munduko leku guztietan su artifizialak. Urte berria iritsi 
dela eta urte zaharra atzean utzi dela ospatzen da. Egun horretako ikuskizunak ikaragarriak 
izaten dira, koloretsuak eta oso zaratatsuak:

Sydneyn (Australia) urtero egiten den ikuskizuna aipatzekoa da. Ikuskizuna ikaragarria da, 
Urte Zaharreko arratsaldean hasten da eta Urte Berriko lehen minutuetan amaitzen da. Milaka 
eta milaka pertsona hurbiltzen da Australiako hiri honetara Urte Berria hasiera ematera, 
beranduago mundu osora iritsiko den Urte Berria hastera. Urtez urte gai bat aukeratzen da 
Urte Zaharra agurtzeko egiten den piromusikalaren egitura osatzeko.

Zeelanda Berrian nahiko ohikoak dira ikuskizun piroteknikoak Urte Berri egunean. Gaua 
koloreztatu egiten da Urte Berri eguneko lehen minutuetan.

Olinpiadak 

Olinpiadak piroteknia ikuskizunekin hasi eta amaitzen 
dira. Hasierako ikuskizunak zuzi olinpikoa piztu eta 
jokoei hasiera eman arte irauten du. 2012ko Londresko 
joko olinpikoei amaiera emateko ekitaldiari su 
artifizialen ikuskizun ikaragarriak eman zion errematea.

Neguko jokoak 

Ohikoa da Neguko jokoak, Olinpiadak bezalaxe, su 
artifizialen ikuskizunarekin amaitzea. Sochi-n aurten 
egin diren XXII. neguko jokoetan, su artifizialen 
ikuskizuna RICASA enpresa valentziarrak diseinatu zuen.

9 PIROTECNIA VULCANO
(Madril)

Vulcanorentzat “artea, pasioa, dibertsioa, 
sentimendua, eta, batez ere, tradizioa da 
piroteknia.  Sua da festaren isla; lilura, alaitasuna 
eta ilusioa irudikatzen duen kolorearen eta 
soinuaren eztanda”. Pirotekniaren artearen 
kontzeptu horri esker sari ugari lortu ditu lehiaketa 
garrantzitsuetan: 2013an, adibidez, lehen saria jaso 
zuen Vitoria-Gasteiz, Logroño, Iruñea, Alacant eta 
El Ejidon ospatzen diren lehiaketetan.
www.pirotecniavulcano.com

10 MARTARELLO
(Italia)

Martarello SRL enpresak lehiaketa eta jaialdi 
pirotekniko ugaritan hartu du parte: Gasteizko Andra 
Mari Zuriaren festetan, Iruñeko jaialdi piroteknikoan, 
Bilboko (1995-2000) eta Donostiako (1995-1996) su 
artifizialen jaialdietan, Quebec-eko, Alemaniako eta 
Frantziako su artifizialen lehiaketetan... Lortutako saririk 
garrantzitsuenak dira: 1996an Quebec-eko “Le Grand 
Feux Loto Quebec” jaialdian lortu zuen lehen saria, 
1998an La Roche Sur Yon-en (Frantzian) lortutako lehen 
saria, eta 2007an “Ciudad de El Ejido” Su Artifizialen 
Nazioarteko Lehiaketan lortutako lehen saria.
www.martarello.it

11 LIETO FIREWORKS
(Italia)

Bigarren Mundu Gerraren ostean sortu zen 
Lieto Fireworks. Eragin eszeniko-tekniko 
handiko ikuskizun txundigarriak eskaintzen ditu 
Italiako zein nazioarteko jaialdietan: Malta, 
Tarragona, Montecarlo, Toronto, Shangai, 
Cannes, Miami, Kanada etab. 2012an Zilarrezko 
Maskorra lortu zuen gure lehiaketan. Aurten 
bere desira Urrezko Maskorra lortzea da.
www.fireworkslieto.it

12 PYROVISION
(Austria)

Pyrovision pirotekniak garrantzi handiko zenbait 
lehiaketa eta jaialdi piroteknikotan hartu du parte, 
hala nola, Cannes (2009), Montreal (2008) edo 
Chantillyko (2008) Su Artifizialen Lehiaketetan. 
Cannesen adibidez, epaimahaiaren “Sari Berezia” 
jaso zuen. Gainera, 2012an Innsbrucken (Austria) egin 
ziren Joko Olinpiko Gazteetan parte hartu zuen.
www.pyrovision.at

13 PIBIERZO
(León)

Pibierzo S.L. 1993an sortu zen Villafranca del 
Bierzon. Harrez geroztik, jaurtigai piroteknikoak 
egin, merkaturatu eta jaurtitzen ditu. 
Esperientzia handia du, 500 ikuskizun baino 
gehiago egin zituen 2013an. 2008an gure 
lehiaketan hartu zuen parte.
www.pirotecniapibierzo.com

14 PIROTECNIA MARTI
(Castelló)

Pirotecnia Martí 1868an sortu zen, eta gure 
lehiaketan behin besterik ez du parte hartu, 2008an. 
Urte hartan Zilarrezko Maskorra eta epaimahai 
gaztearen saria lortu zuen. Aurten Urrezko Maskorra 
Castellóra eramatea du helburu. Emakume batek 
zuzentzen duen enpresa parte-hartzaile bakarra da. 
Lortu dituen sari batzuk hauek dira: 2011n lehen saria 
Vitoria-Gasteizko lehiaketan, eta 2012an mascletárik 
onenaren lehen saria Alacanteko San Juan Suetan.
www.pirotecniamarti.es

15 PIROFANTASÍA
(Valentzia)

Zortzi aldiz hartu du parte gure lehiaketan, eta 
lautan irabazi du Urrezko Maskorra: 1996an, 
2003an, 2012an eta 2013an. 2012an, Ikusleen 
Saria ere irabazi zuen, eta urte horretan, 
gainera, inoiz gure lehiaketan parte hartu duen 
diseinugile piroteknikorik gazteena izan zuen.
www.pirofantasia.es

16 RICASA (Piromusikala)
(Valentzia)
Maskor gehien irabazi duen piroteknia da 
(Urrezkoa: 1989an, 2001ean, 2002an eta 2006an 
– Zilarrezkoa: 1993an, 2007an eta 2013an – 
Brontzezkoa: 1997an – Herri Epaimahaiaren 
Saria: 2001ean, 2002an, 2003an, 2006an, 2007an 
eta 2013an – Euskaltel Epaimahai Gaztea 
Saria: 2006an, 2007an eta 2013an). 2007an, 
lehiaketako hiru sari nagusiak irabazi zituen: 
Urrezko Maskorra, Herri Epaimahaiaren Saria 
eta Euskaltel Epaimahai Gaztearen Saria. Gure 
lehiaketan guztira sari gehien lortu dituen 
enpresa da: hamazazpi. Aurten Aste Nagusiko 
itxierako piromusikalean hartuko du parte.
www.ricardocaballer.com
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