
 1399جدول برنامه های سه ماهه تابستان 

 )) باشگاه کوهنوردی اسپیلت((

 ردیف عنوان برنامه )اسامی قلل( تاریخ اجرا مدت منطقه توضیحات

بمناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس 
 باشگاه

عود جمعی به قلل ساکا ص ۶/4/99 روز 1 لواسانات
 و آتش کوه

1 

 2 کمان کوه 13/4/99 روز 1 والنگرود متری جاده چالوس 4000قله 

 اولین اجرای باشگاه
 متری جاده هراز 4000

 3 ونهک 20/4/99 روز 1 نمارستاق

 بلندترین قله استان البرز
 متری منطقه طالقان 4000

 4 شاه البرز 27/4/99 روز 1 ونجحسن 

 5 نازوکهار 3/5/99 روز 1 کلوان متری جاده چالوس 4000قلل 

 ۶ شرقیدوبرار  10/5/99 روز 1 السم هرازمتری جاده  4000 هقل

 7 قلل علم کوه 17/5/99-18 روز 2 کالردشت یمتر 4800 االیقلل ب چالوس جاده

 8 ن کالغ به شاه نشینیچ 17/5/99 روز 1 تهران هفته دوم برنامه

 غربی گرده صعود همراه به
 متری 4300 قله

کالک جاده 
 چالوس

 9 آزاد کوه 24/5/99 روز 1

 از مسیر دریاچه تار بازگشت
 متری 3900قله 

خسروان 
جاده 

 فیروزکوه

 10 زرین کوه 31/5/99 روز 1

 متری 5۶20جاده هراز 
 مازندران ایران و بلندترین قله

 11 شمالی دماوند 7/۶/99-9 روز 3 ناندل

 12 دارآباد به توچال 7/۶/99 روز 1 تهران برنامه دوم هفته

 به یاد حسین صادق زاده
 متری 4200قله 

دیزین به 
 شمشک

 13 چالککلون بستک به سر 14/۶/99 روز 1

 متری 4370قله 
 تهراناستان بلندترین قله 

 14 خلنو 21/۶/99 روز 1 اللون

 بلندترین قله استان اردبیل
 متری 4800

مشکین 
 شهر

 کسره و سبالن و هرم 27/۶/99-29 روز 3
 داغ

15 

 قله به هات یلاسپقله  28/۶/99 روز 1 تهران برنامه دوم هفته
 کلک چال

1۶ 

 

 :توضیحات مهم

 .باشندهای کشور میگانه مرتفع استان 31جزء قلل  15و  14 ،11 ،4های ردیف برنامه -1

 .رود با اکثریت حضور اعضا برگزار شودریزی گردیده که انتظار میسال تأسیس باشگاه اسپیلت برنامه چهاردهمینبه مناسب  1برنامه ردیف -۲

 .شودمرزی به طور جداگانه اعالم میهای آموزشی، فنی و برونبرنامه -3

نام گردد و ویژه اعضای موقت و رسمی باشگاه است، لذا حضور مهمانان فقط با مصاحبه و ثبتها زیر نظر مسئول باشگاه اجرا میاین برنامه -4

 .پذیر استحضوری امکان

 .باشدمتر و باالتر می 4۰۰۰های این جدول اکثراً صعود قلل نامهتابستان فصل صعود قلل مرتفع است، لذا بر -5

ها شرکت شود در این برنامهسازی و هوازی در طی هفته کسب میشود با آمادگی کامل که بعضاً با تمرینات مناسب بدناز کلیه اعضا تقاضا می -۶

 .نمایند


