
 1397 زمستان مـاهـه سـه هـاي بـرنـامـه جـدول

 »اسپیلت نورديگو سن کوهنوردي باشگاه«
 توضیحات منطقه مدت برنامه تاریخ اجرا عنوان قله ها ردیف

 مسیر یال جنوبی تهران-گرمابدر روزه 1 دی 7 خرسنگ 1

 جاده چالوس مورود روزه 1 دی 14 منار 2

 دی 21 کهار / ناز 3
 روزه1

 روزه 1.5
 جاده چالوس

 تمرین شب مانی

 برنامه جداگانهلب دو قادر 

 جنوبی یالسیر م تهران –آبنیک  روزه 1 دی 28 جانستون 4

 تهران-میگون روزه 1 بهمن 5 آبک )دو مسیر( 5
 مسیر فنی شرقی

 مسیر نرمال جنوبی

 بهمن 12 شمالی توچال 6
 روزه 1

 روزه 1.5
 شکراب

 مانی زمستانیتمرین شب 

 در قالب دو برنامه جداگانه

 برنامه شاخص زمستانی اردبیل روزه 4 بهمن 22تا  19 سبالن 7

 جاده هراز پلور روزه 1 بهمن 19 تیزکوه 8

 لواسانات روزه 1 بهمن 26 ساکا )مسیر جدید( 9
 مسیر صعود گرده

 مسیر فرود کند علیا

روزه 1 اسفند 3 قلعه دختر 10  مسیر صعود تیغه های سنگی آهار 

روزه 1 اسفند 10 لونپیرزن ک 11  مسیر یال شمالی گرمابدر 

روزه 1 اسفند 17 امیری )قله شاه طهماسب( 12  جاده هراز وانا 

13 
 کیلومتری 30پیمایش 

 کویر حوض سلطان
روزه 1 اسفند 24  جاده قم چشمه شور 

 اسفندماه اعالم خواهد شد. ---- ---- 1398فروردین  هفته اول برنامه نوروزی اول 14

دومبرنامه نوروزی  15  اسفندماه اعالم خواهد شد. ---- ---- 1398فروردین  هفته دوم 

 : این برنامه ها زیر نظر مسئول باشگاه اجرا می شود.(توجهتوصیه های فصل زمستان :                  )

 جوراب، گتر، ضدآب، کفش مورد در ویژه به. آید عمل به الزم دقت زمستانی مناسب پوشاک انتخاب در فصل، دراین سرمازدگی امکان علتبه -1
 (.باشدمی فصل این دیگر ملزومات از گرامپون بلند صعودهای در و شکنیخ کلنگ، باطوم،) عینک و کاله دستکش،

 (.الزامیست عددنفریک3هربرای پزیخوراک واجاق گرمآب فالکس داشتن همراه)شود انتخاب زاوانرژی بایدگرم زمستانی تغذیه -2

 .ورزید اجتناب فصل این در غیرجمعی و انفرادی صعودهای از -3

 نظر با فقط جدول این در ایبرنامه هر اجرای یا و شدن لغو تصمیم لذا. نیست انتظار از دور نامساعد هوای دلیل به زمستانی هایبرنامه شدن لغو -4
 .است میسر باشگاه مسئول و سرپرست

 با شودمی درخواست گرامی سرپرستان از لذا برف، بارش از پس ساعت 24 تا بخصوص باشد،می فصل این معضل خطرناکترین بهمن سقوط -5
 .کنند انتخاب را فرود و صعود مسیرهای هواشناسی، بینیپیش

 .بروید کوه به باال جسمی آمادگی با پس است، خطرناک بسیار هوا بودن سرد دلیل به فصل این در زدگیارتفاع -6

 را الزم توجه اضافه باطری داشتن و باطری شارژ حفظ در پس. کند ایفا امدادرسانی امر در شایانی کمک تواندمی مواقع بعضی در موبایل داشتن -7
 .آورید عمل به
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