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Zaldi-lasterketen munduak hitz berezi asko ditu, eta horietako batzuk arrotzak izango dira 
esperientziarik gabeko zalearentzat. 

Gure jargoi hori ezagunagoa egiteko, hona hemen euskarazko oinarrizko hiztegi bat, 
elkarrizketara euskaraz animatu zaitezen.

HIZTEGIA

Aginduak: Entrenatzaileak lasterketaren aurretik jockeyari ematen dizkionak. Baita irteerako 
epaileak zaldiei ematen dizkienak. (Esp: Ordenes / Fr: Ordres / Eng: Orders)

Aho-uhal: Uhala larruzko edo, modernoki, ehun artifizialez egindako xingola, zerrenda edo 
banda mehea da, zaldiaren ahora lotzen dena.  (Esp: Rienda / Fr: Rêne /Eng: Rein)

Ahoko: Zaldien ahoan jartzen den burdinezko tresna da, eskuz gobernatu ahal 
izateko. Bertan aho-uhalak lotzen dira. Zaldiaren buruan sostengatzen da brida baten bidez. 
(Esp: Embocadura / Fr: Embouchure /Eng: Mouthpiece)

Ahokoa : Zaldien ahoan jartzen den uhala, zaldunak eskuz gobernatzen duena. (Esp: 
Bocado / Fr: Mordre / Eng: Bit)

Albaitari: Zaldien sendagilea. (Esp: Veterinario / Fr: Vétérinaire  /Eng: Vet )

Amateur: Profesional izan gabe, zaletasunez aritzen den jockeya. (Esp: Amateur / Fr: 
Amateur / Eng: Amateur)

Amazona: Profesional izan gabe, jockey gisa zaletasunez aritzen den emakumea. (Esp: 
Amazona )

 Apoa: Adarkizko azal lodia. Zaldiari apoa babesteko ferra jartzen zaio. (Esp: Casco / Fr: 
Sabot / Eng: Hoof)

Aprendiz, Jockey-mutil : Jockey lana ikasten ari dena. Lasterketetan parte hartzen 
duenean, pisuan deskargua eraman dezake profesionalekin diferentzia arintzeko. Garaipen 
kopuru bat gaindituz gero, profesional bihurtu beharko du. (Esp: Aprendiz / Fr: Apprenti / 
Eng: Apprentice )

 Apustu : Zaldi baten aldeko diru jokoa. (Esp: Apuesta / Fr: Pari / Eng: Bet)

Apustuzale: Apustu egiten duen pertsona. Apustularia.  (Esp: Apostante /Fr: Parieur/Eng: 
Bettor)

Arra: Zaldiaren sexua. (Esp: Macho /Fr: Mâle/Eng: Male )

 Atzera egin: Zaldia defendatzen hasten denean eta atzera egiten duenean. Normalean 
irteerako ateetan sartzera doazenean. (Esp: Recular / Fr: Se détendre )

Baldintza-lasterketa: Lasterketa mota honetan, hainbat baldintza zehazten dira parte 
hartzeko. Izan daiteke adin, sexu, jaioleku edo irabazien araberako baldintzak, edo guztien 
konbinazioa. (Esp: Carrera de condición /Fr: Course à conditions/Eng: Conditions race)

�  - �1 10



zaldilasterketak.eus 

Balio: Zaldiek egindako karreren arabera lortzen duten balorazioa. Handicaperrek lasterketa 
bakoitzaren ostean zaldi bakoitzaren balioa zuzentzen dute, balioa igo, jaitsi edo berdin 
utziz. Balioa kilotan zenbatzen da (anglosaxoiek liberatan). (Esp: Valor / Fr: Valeur
/ Eng: Rate)

Behor: Zaldi emea. (Esp: Yegua/Fr: Jument/Eng: Mare)

Behortegi: Hazteko behorrak gordetzen diren toki edo zalditegia. Horretarako propio 
prestatutako tokiak dira. Euskal Herrian Lore-Tokikoa, Ultzamakoa edo Milagrokoa dira 
behortegirik ezagunenak. (Esp: Yeguada/Fr: Haras/Eng: Stud)

Beilegi, Kanela-koloreko: Zaldiaren ilajearen kafesne edo kanela kolorea. (Esp: Alazán/Fr: 
Alezan/Eng: Sorrel)

 Belaunburu: Zaldiaren zangoaren erdialdeko giltzadura (Esp: Corvejón /F r : Ja r re t /Eng : 
Hock)

Belaze: Zaldiak hipodromotik atera eta oporrak ematen dizkietenean, "belaze"ra eramaten 
dira. (Esp: Prado /Fr: Prairie/Eng: Field)

Beltz: Zaldiaren ilajearen kolore beltza. (Esp: Negro/Fr: Noir/Eng: Black)

Bendak: Zaldiaren hanketan jarritako ohialezko loturak. Zaldiak minen bat duela seinale izan 
daiteke, baina badira entrenatzaileak prebentzioz beti jartzen dituztenak. (Esp: Vendas/Fr: 
Bandage/Eng: Band)

Berde:Heldugabea. Zaldi gazteengatik esaten da. Esperientzia gutxikoak. Oraindik orain 
lasterketetan jarrera heldua ez dutenak. (Esp: Verde/Fr: Vert)

Berdinketa: Bi zaldi batera iristen direnean eta foto-finisharekin ere ezberdindu ezin 
direnean. Oso-oso gutxitan ematen da. Egungo argazki digitalek ñabardura txikiena ere 
islatzen baitute. (Esp: Empate/Fr: Dead-heat/ Eng: Dead-heat )

Berna-hezur:  Zaldiaren belauna eta oinaren arteko hezurra. (Esp: Caña)

Berrengaiatze:  Lasterketa batean izena emanda ez zegoen zaldia, azken momentuan 
izena ematea. (Esp: Reenganche/Fr: Engagement)

Betaurreko: Zaldiak aldeetara begira ez dezan jartzen zaizkion "betaurrekoak". Zaldiak 
jazten dituenean programetan (5) zenbakia azalduko da bere izenaren ondoan. (Esp: 
Anteojera o blinkers/Fr: Oeillières/Eng: Blinkers).

Biki: Lasterketa batean lehengo bi zaldiak asmatzea helburu duen apustua. Bikia ordenean: 
lehenengo bien ordena asmatu behar denean (6 zaldi baino gutxiago korritzen dutenean).
(Esp: Gemela /Fr: Couplé/Eng: Forecast).

Box: Zaldiaren egoitza, atseden hartu eta bertan elikatzen da. Leiho bat dauka kanpoan 
gertatzen ari dena ikusteko. (Esp: Box/Fr: Box/Eng: Box).

Brida: Zaldiak gobernatzeko buruan jartzen zaizkien uhalek eta ahokoak osatutako multzoa 
da.  (Esp: Brida/Fr: Bride/Eng: Bridle).

Buru: Helmugan bi zaldien arteko distantzia kalkulatzeko neurria. Lepo bat baino gutxiago, 
baian mutur bat baino gehiago. (Esp: Cabeza/ Fr: Tête /Eng: Head).

Buru-uhal: Zaldiaren buruan jartzen diren uhalen multzoari esaten zaio. (Esp: Cabezada/Fr: 
Bride/Eng: Bridle).
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Debutari: Aurreneko aldiz karrera ofizial batean parte hartzera doan zaldia. (Esp: Debutante/
Fr: Inédit/Eng: Debutant).

Denboraldia: Lasterketa jardunaldiak jokatzen diren denboraldia. Zubietan udan izaten da 
denboraldia, ekainetik irailera. (Esp: Temporada/Fr: Meeting/Eng: Meeting)

Deskargu: Zaldiak eraman behar duen pisuaren arintzea. Deskargua izan daiteke jockeya 
amateurra delako. (Esp: Descargo/ Fr: Decharge/Eng: Allowance)

Dirt: Hondarrezko edo material sintetikozko pista. Ameriketan oso ohikoak dira pista hauek. 
Europan aldiz, arruntagoak dira belarrezkoak. (Esp: Dirt /Fr: Dirt / Eng: Dirt)

Deskalifikatu: Lasterketan irregulartasunen bat egon bada eta erreklamazioaren izapideak 
egin ondoren, komisarioek zaldi bat sailkapenean atzera botatzea. (Esp: Distanciar/Fr: 
Distancer, disqualifier/Eng: To demote)

 Distantziaz kanpo: Zaldi bat bere ezaugarrietatik kanpo dagoen distantzia batean korritzen 
duenean esaten da. Alegia, distantzia horretan aukerarik ez duela. (Esp: Fuera de distancia/ 
Eng: Out of distance)

 Dopatu: Zaldiaren errendimendua hobetzeko, legez-kanpoko sustantzia ematea. Lasterketa 
bakoitzaren ondoren dopingaren kontrako analisiak egiten dira. (Esp: Dopar / Fr: Doper / 
Eng: To dope)

Eme: Zaldiaren sexua. Baldintzadun lasterketetan emeek arrek baino pisu gutxiago 
eramaten dute. (Esp: Hembra / Fr: Femelle/Eng: Female)

 Entrenatzaile: Zaldiak entrenatzen dituen profesionala.  (Esp: Entrenador/Fr: Entraîneur/
Eng: Trainer)

 Erreia: Pistaren zabaleroan irudika daitezkeen lerroak. Erasoa aurkezteko erreia egokia 
aukeratzea oso garrantzitsua da. Lurraren egoeraren arabera jockeyak baldintza onenetan 
dauden erreiak aukeratzen dituzte. (Esp: Carril/Fr: Voie /Eng: Rail)

Erreklamazioa: Lasterketetan araudiz kanpoko jokabiderik egon bada erreklamazio bat 
aurkezten da. Komisarioek beraiek ofizioz aurkez dezakete edo parte hartu duen jockey 
batek. Bideoa ikusi eta protagonisten bertsioak entzun ondoren, komisarioek erabakitzen 
dute ordena mantentzea edo aldatzea. Zaldiren bat atzera botatzen badute "distantziatu" 
egin dutela esaten da. (Esp: Reclamación/Fr: Enquête/Eng: Enquiry)

Erretiratua: Lasterketa bateko programan izena emanda izan ondoren, azken orduan bere 
parte hartzea bertan behera uzten duen zaldia. Komisarioen aurrean justifikazioren bat 
azaldu behar du. (Esp: Retirado/Fr: Non partant/Eng: Scratched)

Eskuekin irabazi: Zaldia asko behartu gabe irabaztea, erraz. Jockeyak besoak asko astindu 
gabe irabazten duenean. Bakarrik eskuak piska bat mugituta.  (Esp: Ganar a las manos/
Fr: Gagner aux bras/Eng: Pushed out)

Eskuila:  Zaldia orrazteko tresna, eskuarki garbiketarako erabiltzen dena. (Esp: Cepillo/
Fr: Pinceau/Eng: Brush).

Soka eskuinera /ezkerrera: Pista baten noranzkoa. Eskuinerantz edo ezkerrerantz izan 
daitezke. Zaldi batzuk hobeto moldatzen dira noranzko jakin batean. Ameriketan ohikoagoa 
da erlojuaren norabidearen kontrako noranzkoa. Europan alderantziz. (Esp: A mano derecha/
izquierda/Fr: Corde à gauche/droite/Eng: Right/Left handed )
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Esprint:  Distantzia motzeko lasterketak. Normalean distantziarik laburrena 800 metro 
dira. Esprintak 1.200 metrora arte kontsideratzen dira. (Esp: Sprint/Fr: Sprint/Eng: Sprint)

Estaltze: Hazitarako zaldi batek behor bat estaltzea kumeak izateko. (Esp: Cubrición/Fr: 
Couverture/Eng: Cover )

Estribu, Ointoki:  Zelatik dilindan dagoen burdinazko pieza, zaldizkoaren oina bermatzeko 
erabiltzen dena. (Esp: Estribo/Fr: Étrier/Eng: Stirrup)

Faborito: Lasterketa batean pronostikoek gehien aipatzen duten zaldia. Apustuetan kuotarik 
baxuena izango duen zaldia da. (Esp: Favorito/Fr: Favori/Eng: Favourite)

Ferra: Burdinezko arku gisakoa, txikia, apoen babesgarri ipintzen zaiena. (Esp: Herradura/
Fr: Fer/Eng: Horseshoe)

Ferratzaile: Zaldiei ferrak jartzen dizkien profesionala. (Esp: Herrador/Fr: Maréchal-ferrant/
Eng: Farrier)

Foal: Zaldia jaiotzen denetik urte horretako abenduaren 31a arte izen horrekin deitzen zaie. 
(Esp: Foal/Fr: Foal/Eng: Foal)

Forfait: Lasterketa batean zaldi baten sarrera erretiratzen duen entrenatzaileak egindako 
adierazpena. (Esp: Forfait/Fr: Forfait/Eng: Forfait)

Fotofinish: Helmugan ateratzen den argazkia, oso diferentzia txikiarekin iritsi diren zaldiak 
sailkatu ahal izateko. Helmugan ispilu bat izaten da eta argazkia frentetik ateratzen da. Gaur 
egungo argazki digitalekin, pixelak ere neurtu daitezke bi zaldiren arteko diferentzia 
ezartzeko.  (Esp: Foto finish/Fr: Photo finish/Eng: Photo finish)

Furlong: Distantzia neurtzeko anglosaxoiek erabiltzen duten neurria. 200 metro. Milia (1.600 
m) batetik beherako lasterketen luzera adierazteko furlong neurria erabiltzen dute. (Esp: 
Furlong/Fr: Furlong /Eng: Furlong)

Gentleman: Profesional izan gabe, jockey gisa zaletasunez aritzen den gizonezkoa. (Esp: 
Gentleman/Fr: Cavalière/Eng: Gentleman)

Gida-uhal: Zaldizko edo jockeyak heltzen dituen eta darabiltzan uhalak. Normalean 
pluralean erabiltzen da zaldiak gobernatzeko balio duten uhalak izendatzeko. (Esp: Rienda/
Fr: Rêne/Eng: Rein)

Gorputz: Helmugan partaideen arteko distantzia kalkulatzeko neurria. Aldea gorputzetan 
neurtzen da:  gorputz 1, 2, 3... . Baita gorputz erdi edo laurdenak behar izanez gero. (Esp: 
Cuerpo /Fr: Longeur/Eng: Length)

Handikap: Lasterketa mota bat. Horrelako lasterketetan zaldi bakoitzak daraman pisua bere 
balioaren araberakoa izango da. Horrela, teorian, parte-hartzaile guztien aukerak berdinak 
dira. Teorian.... praktikan lasterketak ez baitira matematikak. Pronostikorako lasterketarik 
zailenak dira.  (Esp: Hándicap/Fr: Handicap/Eng: Handicap)

Hazitarako zaldia: Lasterketetan oso goi mailakoak izan diren zaldiak erretiratu eta 
normalean hazitarako zaldi bihurtzen dira. Oso gutxi batzuk pasatzen dira zeregin horretara, 
onenak eta oso jatorri apartekoak. Zaldi hauetako bakoitzak bere kategoriaren arabera 
estaltze prezio (fee ingelesez) ezberdina izaten du, behor ama bakoitzaren jabeak ordaindu 
beharko duena. (Esp: Semental/Fr: Étalon/Eng: Stallion)
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Handikaperra: Lasterketako zaldi bakoitzaren amaieran kilotan adierazitako balio teorikoa 
ezartzeaz arduratzen den pertsona. Balio hori aldatu egiten da zaldien errendimenduaren 
arabera. (Esp: Handicaper/Fr: Handicapeur/Eng: Handicapper )

Hazle: Zaldien hazkuntzara dedikatzen den pertsona. Suposatzen da odolgarbi arrazako 
zaldien genetikan oso aditua izan behar duela. (Esp: Criador/Fr: Éleveur/Eng: Breeder)

Helmuga: Hipodromoan ispilu bat egoten da bertan, fotofinisha ateratzeko. Helmugako 
zutoina ere esaten zaio, zutoin bat delako. Hipodromo batzuetan disko batek ere markatzen 
du helmuga. (Esp: Meta/Fr: Arrivée/Eng: Finish line)

Helmugako epaile: Helmugan erabakitzen duen epailea.  (Esp: Juez de llegada/Fr: Juge à 
l'arrivée/Eng: Finish line judge)

Helmugako zutoin: Helmuga adierazten duen zutoina. Hipodromo batzuetan disko bat ere 
izaten da. (Esp: Poste de llegada/Fr: Poteau d'arrivée/Eng: Finish post)

Hesi: Hesi-lasterketetan zaldiek salto egin behar duten oztopoa. (Esp: Valla/Fr: Haie/Eng: 
Hurdle/Fence)

Hesi-lasterketa : Zaldiak hesiak salto egin behar dituen lasterketa. Zubietan garai 
batean jokatzen ziren horrelako lasterketak. Gaur egun ez. Bi modalitate nagusi daude: 1. 
Haies(fr)/Hurdles(eng) hesi guztiak berdinak, garaiera baxu/ertainekoak eta eraisgarriak 
batzuetan; 2. Steeple Chase(fr+eng): mota ezberdinetako hesiak tartekatzen dira, garaiera 
eta sakonera askotarikoak. (Esp: Carrera de vallas/Fr: Course de haies/Eng: Hurdle race)

Heziera : Zaldia hipodromora eraman aurretik pasa beharreko ikaste prozesua. (Esp: 
Doma/Fr: Dressage/Eng: Dressage)

Hipodromoa: Zaldi lasterketak egiten diren tokia. Euskal Herrian bi hipodromo daude, 
Zubietakoa eta Biarritzen Loreen hipodromoa. Azken honetan trostarien lasterketak izaten 
dira. (Esp: Hipódromo/ Fr: Hippodrome /Eng: Racecourse)

Hiruko:  Apustu mota bat. Lasterketa batean lehenengo hiruak asmatzea. Ordenak ez du 
inportik. (Esp: Trío/Fr: Trio/Eng: Tricast)

Hirukoitza: Apustu mota bat. Lasterketa batean lehenengo hiruak asmatzea. Hiruen ordena 
ere asmatu behar da. (Esp: Tripleta/Fr: Trio ordré/Eng: Trifecta)

Hondarra: Pistaren lurra hipodromo batzuetan hondarrezkoa da. Hondar hori hainbatetan 
fibrarekin nahasten da. Normalean entrenatzeko ere erabiltzen dira hondarrezko pistak. 
Neguan, eguraldi txarrarekin, denboraldi asko hondarrean egiten dira. (Esp: Arena/Fr: PSF/
Eng: All weather)

Ibilbide: Zaldi batek lasterketa batean egin duena. Sekulako garrantzia du jockeyak zaldi 
bakoitzari ondo egokitzen zaion ibilbidea ematea. (Esp: Recorrido/Fr: Parcours/Eng: Course)

Ibili (zaldiz): Jockeyek egiten dutena. Zaldia gidatzea. Arte bat da. Zaldia ulertu eta ezagutu 
behar da bere neurriari etekin handiena ateratzeko. (Esp: Montar/Fr: Monte/Eng: Ride)

Ilajea: Zaldiaren ilea. Kolore ezberdinekoa izan daiteke: gaztaina-kolorekoa, zuri-beltza, 
beilegia, beltza.... Neguan ilea luzatzen zaie tenperatura baxuetaz babesteko. (Esp: Capa / 
Eng: Cloak)

Ipurgain: Zaldiaren izter gaineko zatia, atzealdea. (Esp: Grupa/ Fr: Croupe/Eng: Croup)
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Irabaziak: Apustuetan ordaintzen diren kopuruei esaten zaie. (Esp: Dividendos/Fr: Rapports/
Eng: Odds)

Irabazle: Lasterketa irabazi duena. Sekula irabazi ez duen zaldiari "maiden" esaten zaio. 
(Esp: Ganador/Fr: Gagnant/Eng: Win)

Irteera: Lasterketaren hasiera. Normalean irteerako "ateetan" sartu behar dira zaldiak, 
denak batera, aukera berdinekin atera daitezen. Badira lasterketa batzuk non xingola 
elastikoekin ematen den irteera. Hesi-lasterketetan xingolak erabiltzen dira. (Esp: Salida/Fr: 
Sortie/Eng: Start)

Irteera epaile: Irteeran agintzen duen epailea. Irteerako ateetan sartu nahi ez eta arazoak 
ematen duen zaldia kanpoan uztea erabaki dezake. (Esp: Juez de salida/Fr: Juge au départ/
Eng: Starter)

Irteerako zutoin: Irteera markatzen duen zutoina. Irteera ateak  bertan jartzen dira. Egin 
beharreko distantziaren arabera aldatuko da. (Esp: Poste de salida/Fr: Poteau du départ/
Eng: Starting line)

Isatsa: Zaldiak atzealdean duen isats ileduna. Asko mugitzen duenean urduritasun seinale 
izan daiteke. (Esp: Cola/Fr: Queue/Eng: Tail)

Itxita (gelditu): Ibilbide argia izan ez duen zaldiarengatik esaten da, ibilbidean itxita egon 
dena eta  ezin izan duena guzti eman. (Esp: Encerrado/Eng: Boxed in)

Izen-ematea: Lasterketa batean parte hartzeko egiten den hasierako izen-emateari esaten 
zaio. Aurrerago izenematea bertan behera utz daiteke (forfait) eta baita azken orduan izena-
eman (berrengaiatu). Azkenik parte hartzen dutenak partant deitzen dira. (Esp: Inscripción/
Fr: Engagement/Eng: Entrie)

 Jabe: Zaldiaren jabea. Sariak berak jasoko ditu. Munduko jaberik ezagunenak hainbat jeke 
arabiar dira. Zaldi baten jabe izatea ez da merkea, ez. (Esp: Propietario/Fr: Propietaire/Eng: 
Owner)

Jaitsi: Zalditik jaistea.Lasterketaren ondoren Jockeya irabazleen gunera iristen denean 
jaitsiko da, ez lehenago. (Esp: Bajar o desmontar/Fr: Démonter/Eng: Dismount)

Jakatxo : Zalditegi bakoitzaren koloreak eramaten dituen elastikoa. Irudi geometriko 
jakin batzuk eta nahi diren koloreak eraman ditzake. Eskuprograman jakatxo bakoitzaren 
koloreak azaltzen dira. (Esp: Chaquetilla/Fr: Casaque/Eng: Racing silk)

Jatorri: Zaldiaren guraso eta arbasoak. Lasterketetako zaldietan etengabe odolen 
hobekuntza bilatzen da. Normalean, zenbat eta jatorri dizdiratsuagoa zaldi bat orduan eta 
garestiagoa eta estimatuagoa izango da.  (Esp: Origen/Fr: Origin/Eng: Pedigree)

Jockeya: Zaldizkoa. Pisu eta altuera baxuko kirolariak. Normalean 52 eta 60 kilo artean 
pisatu behar dute. Pisua mantentzeko erregimen eta entrenamendu zorrotzak eraman behar 
dituzte. (Esp: Jinete, Jockey/Fr: Jockey/Eng: Jockey)

Jokatu, Apostu egin: Zaldi baten aldeko diru jokoa. Mundu zabalean lasterketen industria 
apustuetatik finantziatzen da. Azken urteotan online apostuak asko zabaldu dira, mundu 
osoko edozein hipodromotako lasterketetan apostu egiteko aukera zabalduz.  ( E s p : 
Apostar/Fr: Parier/Eng: To bet).

Klasikoak: Ospe handiko lasterketak. (Esp: Clásicas/Fr: Classiques/Eng: Classics)
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Kokatu: Apustu mota bat. Aukeratutako zaldia hiru lehenengoen artean gelditu behar du 12 
zaldi baino gehiago direnean. Gutxiago direnean bakarrik bi kokatu izaten dira. (Esp: 
Colocado/Fr: Placé/Eng: Place)

Kokots-uhal: Zaldiaren ikuseremua murrizten dute eta lanean zentratzeko edo jockeya 
eskatzen ari zaionean kontzentratzeko balio dute. Burualdean jartzen dira eta entrenatzaile 
askok betaurrekoak erabili aurretik probatzen dituzte,  zaldia ohitzen joan dadin. 
Programetan zaldiaren izenaren ondoan (3) zenbakiarekin adierazten da. (Esp: Carrilleras/
Fr: Oeillères australiennes/Eng: Cheekpieces)

Koliko: Hesteetako min zorrotza, espasmoak eragiten dituena. nahiko ohikoak dira 
zaldiengan. (Esp: Cólico/Fr: Colique/Eng: Colic)

Komisarioa: Lasterketetako epailea. (Esp: Comisario/Fr: Comissaires/Eng: Stewards)

Lahazka, Lauoinka: Zaldi baten martxa azkarra, trosta baino bizkorragoa, saltoka aurrera 
egitean datzana, une batean lau hankak airean mantenduz. (Esp: Galope/Fr: Galop/Eng: 
Gallop)

Lasterketa: Karrera. Hesi-lasterketak izan daitezke edo lauak. Zubietan bakarrik lauak 
jokatzen dira gaur egun. (Esp: Carrera/Fr: Course/Eng: Race)

Lasterketa zale: Zaldi lasterketen zalea den pertsona. (Esp: Aficionado a las carreras/Fr: 
Fan/Eng: Fan)

Laua: Lasterketa mota bat da, hesirik gabekoa. Estatu espainiarrean lasterketa guztiak lauan 
korritzen dira egun. (Esp: Liso/Fr: Plat/Eng: Flat)

Lepo: Helmugan bi zaldien arteko distantzia kalkulatzeko neurria. Buru bat baino gehiago, 
baina gorputz laurden bat baino gutxiago. (Esp: Cuello/Fr: Encolure/Eng: Neck)

Letra lodi: Maila altueneko lasterketetan kokatu izanagatik (Listed deitutakoak edo 
Multzokoak), zaldiaren izena letra lodiz adierazten da. Goi mailako kategoriaren adierazle 
bat da. Bereziki erreparatzen zaio behorren letra lodiari ama izatera pasatzen direnean.  
(Esp: Negrita/Fr: Black-type/Eng: Black type)

Listed: Maila altuko lasterketak, Multzokoak baino koxka bat beheragokoak. Donostiako 
Urrezko Kopa Listed mailakoa da.

Lote: Lasterketa batean parte hartzen duen zaldi multzoa. Lasterketa horretako lotearen 
kalitateaz hitz egiteko erabiltzen da. (Esp: Lote/Fr: Lot/Eng: Flat)

Lurra: Pistaren lurra. Hondarrekoa edo belarrekoa izan, bere egoerak asko baldintza dezake 
lasterketa. Eguraldiaren arabera bere trinkotasuna aldatzen doa. Lurraren egoera tresna 
batekin neurtzen da. Lurra gogorra, ona, biguina, oso biguina edo astuna egon daiteke, ur 
kantitatearen arabera. Zaldi batzuk lur mota jakin bat bereziki maite dute eta horretan 
espezialistak dira. (Esp: Terreno/Fr: Terrain/Eng: Ground)

Maiden:  Sekula  lasterketa bat irabazi ez duen zaldia. (Esp: Maiden/Fr: Maiden/ E n g : 
Maiden).

Milia: Distantzia neurtzeko anglosajoiek erabiltzen duten neurria. 1.600 metro. Miliatik 
gorako distantziak furlongak batuz adierazten dituzte. Adibidez, 2.400 metroko karrera 
adierazteko, milia bat eta 4 furlong erabiliko lukete. (Esp: Milla/Fr: Mille/Eng: Mile)

Miliari: Milian (1.600 metro) korritzen espezialista den zaldia. (Esp: Millero/Fr: Miller/Eng: 
Miler).
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Moxal: Lau urtetik beherako zaldia, arra zein emea. (Esp: Potro (arra), Potranca (emea)/Fr: 
Poulain (arra), Pouliche (emea)/Eng: Colt (arra), Filly (emea))

Multzo: Mundu osoan maila goreneko lasterketen kategoria. Hauek, aldi berean, beste 3 
mailatan sailkatzen dira: 1, 2 edo 3. Mailarik gorenekoak 1 Multzoko lasterketak dira. Estatu 
espainiarrean ez dago Multzoko lasterketarik. (Esp: Grupo/Fr: Groupe/Eng: Group/Grade)

Odolgarbi ingelesa: Odolgarbia, lasterketarako bereziki hazi eta hezitua den zaldi arraza 
bat da. XVIII. mendean Ingalaterran ingeles behorren eta arabiar hazitarako zaldien 
gurutzaketatik sortua izan zen, distantzia luzeetan lasterka egiteko zaldiak sortzeko 
helburuz. (Esp: Pura Sangre Inglés (PSI)/Fr: Pure Sangr Anglais/Eng: English 
Thoroughbred)

Oinarri: Konbinazio ugariko apustuetan, oinarri gisa aukeratzen den zaldia.  (Esp: Base/Fr: 
Base/Eng: Fixed)

Ostiko, Ostikada: Zaldiaren ostikada. Kontu handiz izan behar da zaldiaren atzealdean ez 
jartzeko bere ostikada indar handikoa baita. (Esp: Coz/Fr: Coup de pied/Eng: Kick)

Outsider: Lasterketa bateko faborito nagusienen artean ez dagoen zaldia, baina aukerak 
badituena. (Esp: Outsider/Fr: Outsider/Eng: Outsider)

Paddock: Lasterketa aurretik zaldiak publikoak ikus ditzan gune honetan ibiltzen dira 
bueltaka. Minutu batzuz bertan egon ondoren pistara aterako dira. Paddockean 
entrenatzaileek jockeyei azken aginduak emango dizkiete eta ikusleek beren aukerako 
zaldiak aztertuko dituzte. (Esp: Paddock/Fr: Rond de presentation/Eng: Paddock)

Partant: Izen-emate eta ondorengo baliogabetze (forfait) prozesuak pasa ostean, lasterketan 
parte hartuko duten zaldiak. Non-partant esaten zaie behin programa argitaratuta 
erretiratzen direnei. (Esp: Partant/Fr: Partant/Eng: Partant)

Pedigri: Zaldi baten genealogia. Zaldietan berebiziko garrantzia du arbasoen ezagutza, zaldi 
baten gaitasunak igarri ahal izateko. (Esp: Pedigrí/Fr: Pedigree/Eng: Pedigree)

Pentsua irabazi: Zaldi batek bere bazka irabazten duenean. Alegia, bere mantenuak sortzen 
dituen gastuak bezainbeste irabazten duenean sarietan. (Esp: Ganarse el pienso/Fr: Gagner 
son avoine).

Pisaketa: Lasterketaren aurretik eta ondoren egiten dena. Bietan frogatzen da jockeyak eta 
bere zelak, benetan programan adierazitako pisua daramatela. Ondorenean pisu aldaketa 
handia badago, zaldi hori deskalifikatua izan daiteke. (Esp: Pesaje/Fr: Pesage/Eng: 
Weighing)

Pista: Zaldi lasterketak korritzeko prestatutako eremua. Forma obalatua du eta lurra belar 
edo hondarrekoa izan daiteke. (Esp: Pista/Fr: Piste/Eng: Track)

Pistaren egoera:  Lurraren trinkotasuna adierazten du. Lurra gogorra, ona, biguna, oso 
biguna edo astuna egon daiteke, ur kantitatearen arabera. Zaldi batzuk lur mota jakin bat 
bereziki maite dute eta horretan espezialistak dira. (Esp: Estado de la pista/Fr: Etat du 
terrain/Eng: Going)

Pisu: Zaldi batek bere zelaren gainean daraman pisuari egiten dio erreferentzia. Alegia, 
jockeyak eta bere zelak pisatzen dutena. Programan adierazitako pisu zehatzera iristeko 
zelan berun plantxak jartzen dira. (Esp: Peso/Fr: Poid/Eng: Weight)

Pisu epailea: Pisuaz arduratzen den epailea. Pisaketa lasterketaren aurretik eta ondoren 
egiten da. (Esp: Juez de peso/Fr: Juge de pois/Eng: Weight judge)
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Prestatzaile: Zaldiak entrenatzen dituen profesionala. (Esp: Preparador /Fr: Entraîneur/
Eng: Trainer)

Largabistak: Prismatikoak. Zaldi lasterketak tribunatik ondo jarraitzeko tresna. Distantziak 
hain handiak izanik lasterketaren xehetasunak zuzenean ikusi ahal izateko modu bakarra 
prismatikoen erabiltzea da. (Esp: Prismático/Fr: Jumelles/Eng: Binoculars)

Pronostiko: Karreraren emaitza zein izango den iragartzea. (Esp: Pronóstico/Fr: Pronostic/
Eng: Tips)

Salmenta-lasterketa: Lasterketa mota berezi bat, non parte hartzen duten zaldi guztiak 
salgai jartzen diren. Prezioak programan azaltzen dira zaldiaren izenaren ondoan. 
Lasterketaren ondoren eskaintzak postontzi batean sartzen dira, jarritako preziotik gorakoak 
izan behar dute. Eskaintza altuenak zaldia erosten du. (Esp: Carrera de venta/Fr: Courses à 
réclamer/Eng: Claiming/Seller)

Soka: Pistaren barrualdeko langek marrazten duten perimetroa. (Esp: Cuerda/ FR: Corde)

Sudur: Helmugan bi zaldien arteko distantzia kalkulatzeko neurririk txikiena. Buru-erdi bat 
baino gutxiago. Helmugako epaileak fotofinisharen beharra izaten du distantzia hori eman 
dela ebazteko. (Esp: Nariz/Fr: Nez/Eng: Nouse)

Sudurreko uhala: Bridaren korridore honek zaldiaren muturrari buelta ematen dio 
sudurraren gainetik eta ahokoaren posizioa ziurtatzeko balio du. (Esp: Muserola/Fr: 
Muserolle/Eng: Noseband)

Stud-book:  Arraza jakin baten genealogia-liburua. (Esp: Stud-book/Fr: Stud-book/Eng: 
Stud-book)

Tapoiak: Zaldi batzuei jartzen zaiena entzun ez dezaten. Izan ere, batzuk hipodromoko 
hotsekin urduritu egiten dira eta tapoiak jarrita lasaitu eta gehiago kontzentratzen dira. 
Programetan zaldiaren izenaren ondoan (3) zenbakiarekin adierazten da. (Esp: Tapones/Fr: 
Bouchons/Eng: Earplug/Hood)

Trosta, Zapasalto: Zaldien ibilera, saltoka aurrera egitean datzana, txandakako 
euskarriarekin elkarren aurkako beso eta oin multzo bakoitzean. (Esp: Trote/Fr: Trot/Eng: 
Trot )

Turf: Zaldi lasterketak izendatzen duen termino ingelesa. Ameriketan belarra izendatzeko 
ere erabiltzen da. (Esp: Turf /Fr: Turf/Eng: Turf)

Turfzale: Zaldi lasterketen zalea den pertsona. (Esp: Turfman/Fr: Turfiste/Eng: Turfman).

Txanoa: Jockeyak kaskoaren gainean jazten duen ohialezko txanoa. Jakatxoa bezala, 
txanoaren koloreak ere adierazita azalduko dira programan. (Esp: Gorra/Fr: Toque /Eng: 
Cap)

Usta: Zartailu malgu eta mehea, goiko muturrean uhalezko trentzila duena, zaldiak 
estimulatzeko erabiltzen dena. Lasterketetan debekatuta dago kopuru jakin bat baino 
gehiagotan erabiltzea. (Esp: Fusta/Fr: Cravache/Eng: Whip)

Yearling: Zaldia jaio eta hurrengo urtearen hasieratik urte hori amaitu arte izen honekin 
deituko zaio. (Esp: Yearling/Fr: Yearling/Eng: Yearling )

Zaila: Irteerako ateetan sartu nahi izaten ez duen zaldiari esaten zaio. Laguntzaileek ateetan 
sartu nahi izaten dutenean atzeraka eta defendatzen hasten diren zaldiak. Programan, 
zaldiaren izenaren ondoan (2) zenbakiz adierazten da. (Esp: Difícil)
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Zaldi: Lasterketetako protagonista nagusia. Lasterketakoan gehien bat "odolgarbiak" dira 
(arabiarren lasteketak ere badira). Odolgarbia, lasterketetarako bereziki hazi eta hezitua den 
zaldi arraza bat da. XVIII. mendean Ingalaterran ingeles behorren eta arabiar hazitarako 
zaldien gurutzaketatik sortua. (Esp: Caballo/Fr: Cheval/Eng: Horse).

Zaldi ziztrin: Lasterketetan inongo abileziarik erakusten ez duen zaldia, oso emaitza txarrak 
lortzen dituena. "Zakur" ere esaten zaio. (Esp: Penco) 

Zaldi-mutil, zaldizain: Zalditegian zaldiaren zaintzaz arduratzen den pertsona. (Esp: Mozo/
Fr: Lad/Eng: Lad).

Zalditegi: Zaldiak gordetzeko tokia. Jabe beraren koloreak defendatzen dituzten zaldiengatik 
zalditegi berekoak direla esaten da. (Esp: Cuadra/Fr: Ecurie/Eng: Stable)

Zela: Zaldiaren gaineko jarlekua. Jockeya bertan eseritzen da. Zela eta zaldiaren artean 
babesteko tapaki bat eramaten da. Zelan beruna gaineratu daiteke programan zehazten den 
pisura iritsi arte. (Esp: Silla/Montura/Fr: Selle/Eng: Saddle)

Zikiratua: Zaldi arrari behin zikiratutakoan esaten zaio. Zikiratu ondoren zaldia ez da hain 
oldarkorra, behorrekiko axolagabea da eta otzanago bihurtzen da. Lasterketa klasiko jakin 
batzuetan beren parte hartzea mugatu egiten da. (Esp: Castrado/Fr: Hongre/Eng: Gelding)

Zingila:  Zaldien sabela inguratzen duen uhala. Zela bere tokian finkatzeko balio du. (Esp: 
Cincha/Eng: Cinch)

 Zurda: Zaldiaren lepogainean eta isatsean hazten den ile luze eta latza. (Esp: Crin/Fr: Crin/
Eng: Horsehair)

 Zuri-beltz: Zaldiaren ilajearen kolore zuri-beltza. Ilunenetik (ia guztiz beltz) argienera (ia 
guztiz zuri) doazen denei esaten zaie zuri-beltz. Bada turfean mito bat, zeinaren arabera 
zuri-beltzak lur lokaztua asko maite duten.... (Esp: Tordo/Fr: Gris/Eng: Grey)

 Zuriune: Ilaje iluna eta kopetean orban zuri bat duten zaldiei esaten zaie. (Esp: Lucero)
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