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مقدمه:
نوشتهی پیش روی طرح درسِ دورهی درهپیمایی است.
در این طرح درس به مدتزمان ،شرررای  ،ونوننی براراری و اوازم موردنیاز برای دوره پرداخته خواهد شررد،
سرس

به سررف ر های مطااب آموزشری ،زمان موردنیاز برای هرکدام از آنها ،جرئیات هر موضوع ،مطاابی که

در ذی هر عنوان باید ارائه شود و ونوننی ارائه آنها پرداختهشده است.
هماناونه که افته شرد این نوشرته طرح درس دوره درهپیمایی اسرت که مربیان در کالسهای آموزشری به آن
میپردازنرد .عالهرهمنردان برای مطرااعرهی دروس درهپیمرای میتواننرد بره کترب راهنمرای فنی درهنوردی مراجعره
کنند که در آنجا به جرئیات و ونوننی اجرای هر تکنیک و ریر مطااب آموزشی اشارهشده است.
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شرایط عمومی دوره:
 .1آموزش دوره بر عهده یک مدرس و یک مربی است.
 .2تعداد نفرات شرکتکننده در دوره حداکثر  8نفر است.
 .3دوره طی سه روز برارار میاردد و کارآموزان در هرروز  8ساعت مفید آموزشی به تمرین تکنیکها در
سایت آموزشی مناسب میپردازند .در صورت در نظر ارفتن زمانی برای استراحت و یا ناهار از طرف مدرس
این زمان به زمان دوره اضافه خواهد شد.
 .4هر سه روز این دوره در طبیعت برارار میاردد و براراری دوره در ساان مجاز نیست.
 .5سایت براراری این دوره در طبیعت باید هابلیت فرودهای بر روی مسیر شیبدار ،مسیر عمودی و
کالهک را در محیطی ایمن برای کارآموزان فراهم نماید.
 .6در هننام پیمایش و طنابریری سیستم باید همواره دونقطه باشد .منظور از دونقطه بودن این است که
همواره به دونقطه کارااهی مت

باشیم و تعداد ابرارهایی که فرد را به طناب وص میکند مالک تک

نقطه و دونقطه بودن نیست.
 .7کارآموزان در این دوره در اروههای دو نفرِ تقسیمشده و تکنیکهای فرود و حمایت را به همراه یکدینر
تمرین نمایند.
 .8درزمانی که کارآموزان در حال تمرین تکنیکهای فرود هستند با نظر مدرس دوره ،یکی از مربیان در
ابتدای فرود و دینری در انتهای فرود هرار میایرد تا بتوانند بر عملکرد فرودرونده و حمایتکننده نظارت
کاملی داشته باشند.
 .9کلیه کارآموزان و مربیان موظف به استفاده از کاله ایمنی استاندارد ،هارن

استاندارد درهنوردی،

خودحمایت استاندارد درهنوردی و ابرار فرود شاخکداری که در کارابین ثابت میشود هستند.
 .10کلیه اوازم فنی باید دارای استاندارد باشند و استفاده از ابرار فنی تقلبی برای کارآموزان و مربیان مجاز
نیست.
 .11کارآموزان و مربیان مجاز به استفاده از خودحمایتهای هاب راالژ نیستند.
 .12هرکدام از ارههای بیانشده در طرح درس در جای خود و بر اساس طرح درس آموزش داده شود.
 .13صرفاً در مواردی که افتهشده از ویتی پروسیک استفاده شود .در سایر موارد کارآموز بدون استفاده از
ویتی پروسیک و همراه با حمایت آتشنشان اهدام به فرود نماید.
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لوازم و تجهیزات موردنیاز دوره:
ردیف

تجهیز

1

کاله ایمنی

2

هارن

دره نوردی

توضیحات

تعداد
 1عدد دارای استاندارد کوهنوردی
 1عدد هارن

استاندارد

3

خود حمایت

خودحمایت کوتاه و بلند و یا سه متر طناب دینامیک تک طناب با هطر 9
 2عدد
میلیمتر به بال

4

کارابین پیچ

 5عدد تحم حداه  22کیلو نیوتون را داشته باشد.

5

کارابین ساده

 2عدد از کارابینها مخ وص خودحمایت بوده و حتماً کارابین دی شک ،
 3عدد
دهانه صاف و بدون شکاف باشد.

6

مایلون بیضی شک

3

تحم حداه  22کیلو نیوتون را داشته باشد

7

ابرار فرود درهنوردی

1

ابرار فرود شاخکداری که در کارابین ثابت میشود

8

ویتی پروسیک

 1عدد

9

ابرار صعود

10

طناب استاتیک

11

کیسهطناب دو سر

12

محافظ طناب

 1عدد

13

دستکش

1جفت

14

اباس مناسب ف

15

کیف کمکهای اوایه و بقا

16

نوشتافرار

 1ست یومار ،پارکاب ،کرول ،بند ننهدارندِ کرول
50متر هردو نفر یک حلقه طناب  50متری
 1عدد برای طناب  50متری
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روز اول:
ردیف

عنوان

تئوری/
عملی

زمان ارائه

1

ابرار شناسی

تئوری

 3ساعت

2

مدیریت و ویدمان کواهپشتی

تئوری

 0.5ساعت

3

خطرات درهنوردی

تئوری

 0.5ساعت

4

سرپرستی و هدایت اروه

تئوری

 0.5ساعت

5

ویژایهای مح شبمانی و بهداشت محی

تئوری

 0.5ساعت

6

اصول اام برداری و حرکت در اروه

عملی

 0.5ساعت

7

همکاری اروهی در پیمایش

عملی

 1ساعت

8

تالش دوطرفه

عملی

 0.5ساعت

9

شیوه صحیح ارفتن ایره

عملی

 0.5ساعت

10

جابجایی کواهپشتی در معابر تنگ

عملی

 0.5ساعت

مجموع ساعات 8 :ساعت
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 .1ابزار شناسی
زمان ارائه 3 :ساعت
جزئیات ارائه :هدف از این بخش آشنایی کارآموزان با اوازم و تجهیرات موردنیاز در درهنوردی است .ایست
اوازم و تجهیراتی که در این بخش به کارآموز معرفی میاردد شام موارد زیر است.
اباس درهنوردی (شام لیکراسوت ،وتسوت و درایسوت) ،ونوننی تقویت وتسوت ،متعلقات اباس
درهنوردی (جوراب ،دستکش ،هود ،زانوبند) ،کفش درهنوردی ،کواهپشتی ،کیسههای ضدآب ،جعبههای
ضدآب ،کاله ایمنی ،هارن

درهنوردی ،خودحمایتها ،ابرار فرود درهنوردی ،ویتی پروسیک ،ابرار صعود

درهنوردی(یومار ،پارکاب ،کرول ،بند ننهدارندِ کرول) ،کارابینها ،مایلونها ،کوئیکدرای درهنوردی ،طناب،
کیسهطناب ،محافظ طناب ،پتو نجات ،وراغ پیشانی ،سوت ،واهو ،وسای شناوری ،کیسهی پرتاب ،کیف
کمکهای اوایه و بقا.
 .2مدیریت و چیدمان کولهپشتی
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :آماده کردن کواه درهنوردی و ات ال طنابوه یا اسلینگ به سر کواهپشتی و توضیح
کاربردهای آن ،نحوه ویدمان وسای در شرای مختلف پیمایش ضمن توضیح نحوه تقسیم وزنی مناسب
و در دسترس بودن اوازم ضروری مباحثی هستند که در این بخش برای کارآموزان ارائه میاردد .همچنین
شیوه صحیح و نکات حائر اهمیت در آببند نمودن اوازم و تجهیرات در درایبگ در این بخش به کارآموزان
آموزش داده شود.
 .3خطرات درهنوردی (هایپوترمی ،سندروم هارنس ،سیل)
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :هدف از ارائه این مبحث توضیح وند مورد از خطرات شایع و حادثهساز در درهنوردی
به منظور بال رفتن دانش عمومی و پیشنیری از حوادث احتماای است .خطراتی که در این بخش برای
کارآموزان شرح داده میشود شام هایسوترمی ،سندروم هارن
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 .4سرپرستی و هدایت گروه
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :هدف از این مبحث آشنایی کارآموزان با اصول سرپرستی و ویژایهای سرپرست مناسب
بهمنظور کمک به حفظ ایمنی آنان در همراهی با تیمها و سرپرستهای مناسب است .ضرورت دارد وظایف
سرپرست هب از برنامه ،حین برنامه و بعد از برنامه درهنوردی برای وی شرح دادهشده و نیر ویژایهای
سرپرست و وظایف متقاب نفرات تیم و سرپرست در هبال یکدینر بیان اردد.
 .5ویژگیهای محل شبمانی و بهداشت محیط
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :هدف از این مبحث کمک به حفظ محی درهها و بهداشت محی از طریق آموزش
دره نوردان است .اصول بهداشتی ،زیستمحیطی و فرهننی در طول یک برنامه درهنوردی اعم از پیمایش
درهها و برهراری کمپهای شبمانی و  ...برای کارآموز تبیین اردد.
 .6اصول گام برداری و حرکت در گروه:
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :اصول صحیح اام برداری در پیمایشها و نیر اصول اام برداری در درهها تبیین اردیده
و کارآموزان بهصورت عملی بر روی موارد مطرحشده تمرین داشته باشند .همچنین ضرورت دارد در این
بخش اصول درست حرکت افراد در غااب یک تیم درهنوردی و اروم ارتباط دیداری بین اعضای تیم برای
کارآموزان شرح داده شود.
 .7همکاری گروهی در پیمایش:
زمان ارائه و تمرین 1 :ساعت
جزئیات ارائه :شیوههای حمایتی و همکاری تیمی در عبور از عوارض دره اعم از دست به سنگها و
موانع بلند برای کارآموزان تبیین و تمرین اردد.
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 .8تالش دوطرفه:
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :سه روش اذر از تنورهها شام  :تنوره به پهنای کمر تا پا ،تنوره با پهنای زیاد و پ زدن
در مکان مناسب آموزش داده شود و تمرین اردد.
 .9شیوه صحیح گرفتن گیره:
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :انواع ایرهها و شیوه صحیح ارفتن آنها آموزش دادهشده و تمرین اردد.
 .10جابجایی کولهپشتی در معابر تنگ:
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :تبیین و تمرین انواع روشهای حم کواهپشتی در درهها و در شرای مختلف.
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روز دوم:
تئوری/

زمان

ردیف

عنوان

عملی

ارائه
 0.5ساعت

1

آموزش ارههای سردست ،هشت ،بارل و بواین یوسمیتی

عملی

2

ساخت خودحمایت

عملی

 0.5ساعت

3

آماده کردن ست درهنوردی

عملی

 0.5ساعت

4

عبور از تراورسهای غیر معلق

عملی

 0.5ساعت

5

توضیح حمایت و آموزش حمایت آتشنشان در فرود

تئوری

 0.5ساعت

6

تعریف راستای فرود و آموزش فرود

عملی

 1ساعت

7

افرایش و کاهش اصطکاک ابرار فرود

عملی

 0.5ساعت

8

هف عمومی ابرار فرود

عملی

 1ساعت

9

هف اخت اصی ابرارهای "اوکا" و "ایتیکی"

عملی

 0.5ساعت

10

آموزش اره واادوتین ترس و حمایت با ویتی پروسیک

عملی

 0.5ساعت

11

صعود در مسیر شیبدار

عملی

 1ساعت

12

فرود بر روی طناب دو رشته

عملی

 0.5ساعت

13

مدیریت طناب با کیسهطناب

عملی

 0.5ساعت

مجموع ساعات 8 :ساعت
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 .1آموزش گرههای سردست ،هشت ،بارل و بولین یوسمیتی
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :ارههای موردنیاز در ساخت خودحمایت(ارههای سردست ،هشت و بارل) و بواین یوسمیتی
به کارآموزان آموزش دادهشده و تمرین اردد.
 .2ساخت خودحمایت
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :هدف از این بخش آموزش نحوه آماده کردن خودحمایت و ساخت آنها توس کارآموزان
است .ویژایهای خودحمایت (تحم فاکتور سقوط دو را داشته باشد – در هننام سقوط بهمانند طناب
دینامیک عم کند) و نیر ویژایهای طناب مورداستفاده در ساخت خودحمایت و مالحظات آن برای
کارآموزان در این بخش بیان شود.
 .3آماده کردن ست درهنوردی
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :شیوه صحیح پوشیدن ست درهنوردی برای کارآموزان بهصورت مرحلهبهمرحله شرح
دادهشده و همزمان کارآموزان و مدرسین اهدام به پوشیدن ست درهنوردی مینمایند.
 .4عبور از تراورسهای غیر معلق
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :در این بخش شیوه اذر از تراورسهای غیر معلق به کارآموز آموزش داده شود .تراورس
ایجادشده به دو صورت ثابت و هاب بازیابی خواهد بود و کارآموزان یکبهیک به تمرین شیوه عبور از هر
دو تراورس میپردازد.
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 .5توضیح حمایت و آموزش حمایت آتشنشان در فرود
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :هدف از این بخش توضیح ضرورت حمایت و بیان حمایت آتشنشان است .در این بخش
تنها توضیحات ارائه میاردد و تمرینات این بخش همزمان با بخش  6صورت ایرد.
 .6تعریف راستای فرود و آموزش فرود
زمان ارائه و تمرین1 :ساعت
جزئیات ارائه :در این بخش کارآموزان شیوه صحیح استفاده از ابرار فرود درهنوردی ،نحوه صحیح فرود
رفتن ،توجه به راستای فرود و نکات حائر اهمیت در فرود را آموزش میبینند و سس

تکبهتک در حمایت

آتشنشان اهدام به فرود نموده و تمرین فرود برای هر فرد حداه دو بار تکرار میاردد .لزم به ذکر است
ضرورت دارد تمرینات این بخش در سطح شیبدار اجرا اردد .همچنین توجه اردد تمرین بخش  5و این
بخش بهصورت همزمان صورت میایرد.
 .7افزایش و کاهش اصطکاک ابزار فرود
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :روشهای افرایش و کاهش اصطکاک در ابرار فرود شاخکدار آموزش دادهشده و هر
کارآموز حداه دومرتبه در فرود بر روی مسیر شیبدار به همراه حمایت آتشنشان از پایین موارد آموزش
دادهشده را تمرین نماید.
 .8قفل عمومی ابزار فرود
زمان ارائه و تمرین 1 :ساعت
جزئیات ارائه :هف عمومی ابرارهای فرود(افرایش اصطکاک و اره میول) به کارآموزان آموزش دادهشده
و هر کارآموز حداه  2مرتبه در فرود بر روی مسیر شیبدار به همراه حمایت آتشنشان از پایین موارد
آموزش دادهشده را تمرین نماید.
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فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی
بخش دره نوردی

طرح درس دوره دره پیمایی

 .9قفل اختصاصی ابزارهای "اوکا" و "ایتیکی"
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :هف اخت اصی ابرارهای مذکور به کارآموزان آموزش دادهشده و هر کارآموز حداه
یکمرتبه در حاات فرود بر روی مسیر شیبدار به همراه حمایت آتشنشان از پایین هف آموزش دادهشده
را تمرین نماید .همچنین لزم به ذکر است که هف های تدری

شده برای هر ابرار ،مخ وص آن ابرار

بوده و مجاز به استفاده از آن برای سایر ابرارهای فرود شاخکدار نیستیم.
 .10آموزش گره والدوتین ترس و حمایت با ویتی پروسیک
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :ابتدا نحوه ایجاد اره واادوتین ترس بر روی طناب به کارآموزان آموزش دادهشده و
سس

ونوننی فرود همراه با ویتی پروسیک بیان اردد .هر کارآموز حداه یکمرتبه ضمن فرود بر

روی مسیر شیبدار به تمرین این روش حمایتی میپردازد( .فرود در سطح شیبدار به همراه حمایت
آتشنشان از پایین انجام ایرد).
 .11صعود در مسیر شیبدار
زمان ارائه و تمرین 1 :ساعت
جزئیات ارائه :آموزش صعود ،صعود همراه با کرول ،یومار و در صورت نیاز پارکاب در سطح شیبدار .هر
کارآموز حداه دومرتبه موارد آموزش دادهشده را ضمن صعود بر روی مسیر تمرین نماید.
 .12فرود بر روی طناب دو رشته
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :فرود بر روی دو رشته طناب تمرین اردد( .فرود در سطح شیبدار به همراه حمایت
آتشنشان از پایین).
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فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی
بخش دره نوردی

طرح درس دوره دره پیمایی

 .13مدیریت طناب با کیسهطناب
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :نحوه مدیریت و جمعکردن طناب در کیسهطناب دو سر به دو روش به کارآموزان آموزش
داده شود.
روش اول :استفاده از کارابین مت

به کاله یا هارن

و عبور طناب از داخ کارابین و سس

جمعکردن

طناب در کیسهطناب.
روش دوم :دسته کردن طناب در دست بهصورت تکی و وند نفرِ و سس

13

هرار دادن دستهها در کیسهطناب.

فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی
بخش دره نوردی

طرح درس دوره دره پیمایی

روز سوم:
تئوری/

زمان

ردیف

عنوان

عملی

ارائه
 0.5ساعت

1

بیان فاکتور سقوط و نیروی ضربه

تئوری

2

عالئم شنیداری و دیداری

تئوری

 0.5ساعت

3

فرود بر روی مسیر عمودی با استفاده از ویتی پروسیک

عملی

 0.5ساعت

4

فرود بر روی مسیر عمودی بدون استفاده از ویتی پروسیک

عملی

 0.5ساعت

5

فرود از کالهک

عملی

 1ساعت

6

فرود بر روی کارااه با موهعیت هرارایری دشوار

عملی

 1ساعت

7

فرود با کمترین فشار ممکن بر کارااه

عملی

 0.5ساعت

8

صعود با استفاده از یومار و پارکاب در مسیر عمودی

عملی

 1ساعت

9

بیان ایرادات هشت فرود

عملی

 0.5ساعت

10

آموزش اره خودحمایت ،حمایت و اره وفت شونده

عملی

 0.5ساعت

11

حمایت از بال

عملی

 0.5ساعت

12

فرود و کنترل سایش با استفاده از محافظ طناب

عملی

 0.5ساعت

13

بیان نحوه صحیح پرش و سرخوردن

تئوری

 0.5ساعت

مجموع ساعات 8 :ساعت
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فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی
بخش دره نوردی

طرح درس دوره دره پیمایی

 .1بیان فاکتور سقوط و نیروی ضربه
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :توضیح و تبیین فاکتور سقوط و نیروی ضربه .روش محاسبه فاکتور سقوط و ونوننی
کاهش آن به کارآموزان آموزش داده شود.
 .2عالئم شنیداری و دیداری
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه:
عالئم شنیداری به ترتیب زیر و عالئم دیداری به شرح ارائهشده در درس برای کارآموزان معرفی اردد:
یک سوت( ایست) ،دو سوت پیاپی (طناب آزاد است) ،سه سوت پیاپی (طناب کوتاه است) ،وهار سوت پیاپی
(طناب بلند است) ،سوتهای پیاپی ( کمک ،بروز حادثه یا شرای اضطراری).
 .3فرود بر روی مسیر عمودی با استفاده از ویتی پروسیک
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :کارآموزان ابتدا با حمایت ویتی پروسیک اهدام به فرود بر روی مسیر عمودی مینمایند
سس

فرود را تکرار کرده و در میانه مسیر فرود ،هف عمومی ابرار فرود را تمرین مینمایند ( .انجام تکنیک

همراه با حمایت آتشنشان از پایین و استفاده از ویتی پروسیک).
 .4فرود بر روی مسیر عمودی بدون استفاده از ویتی پروسیک
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :کارآموزان ضمن داشتن حمایت آتشنشان اهدام به فرود بر روی مسیر عمودی نموده و
در میانه مسیر فرود ،هف عمومی ابرار فرود را تمرین مینمایند( .همراه با حمایت آتشنشان از پایین و
بدونِ استفاده از ویتی پروسیک).
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فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی
بخش دره نوردی

طرح درس دوره دره پیمایی

 .5فرود از کالهک
زمان ارائه و تمرین 1 :ساعت
جزئیات ارائه :نحوه صحیح فرود از مسیرهای کالهکی به کارآموز آموزش دادهشده و هر کارآموز حداه
دومرتبه در حمایت آتش نشان اهدام به فرود از مسیر کالهکی نماید و در فرود دوم بعد از اذر از هسمت
کالهک مسیر هف عمومی ابرار فرود تمرین اردد( .همراه با حمایت آتشنشان از پایین و بدونِ استفاده از
ویتی پروسیک)
 .6فرود بر روی کارگاه با موقعیت قرارگیری دشوار
زمان ارائه و تمرین 1 :ساعت
جزئیات ارائه :فرود بر روی حداه دو کارااه با موهعیت هرارایری دشوار با کارآموزان تمرین و اهدام به
فرود از آنها نمایند( .همراه با حمایت آتشنشان از پایین و بدونِ استفاده از ویتی پروسیک).
 .7فرود با کمترین فشار ممکن بر کارگاه
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :فرود با کمترین فشار ممکن به کارااه با کارآموزان تمرین شود و اهدام به فرود نمایند.
(همراه با حمایت آتشنشان از پایین و بدونِ استفاده از ویتی پروسیک).
 .8صعود با استفاده از یومار و پارکاب در مسیر عمودی
زمان ارائه و تمرین 1 :ساعت
جزئیات ارائه :نکات حائر اهمیت در صعود از مسیرهای عمودی برای کارآموز شرح دادهشده و هر کارآموز
حداه دومرتبه اهدام به صعود از مسیر عمودی نماید.
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فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی
بخش دره نوردی

طرح درس دوره دره پیمایی

 .9بیان ایرادات هشت فرود
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :شش مورد از اشکالت هشت فرود و دلی مناسب نبودن این وسیله بهعنوان ابرار فرود
درهنوردی شرح داده شود.
 .10آموزش گره خودحمایت ،حمایت و گره چفت شونده
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :ارههای مذکور به کارآموزان آموزش داده شود.
 .11حمایت از بال
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :شیوه حمایت از بال به کارآموزان آموزش دادهشده و سس

کلیه نفرات اهدام به تمرین

این روش حمایتی نمایند (یک نفر فرود میرود و نفر دوم زیر نظر یکی از مربیان سیستم حمایت از بال را
برای وی اجرا میکند).
 .12فرود و کنترل سایش با استفاده از محافظ طناب
زمان ارائه و تمرین 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :کارآموزان ضمن فرود ،کنترل سایش با استفاده از محافظ طناب را در دو حاات تمرین
میکنند ( .1مکان سایش نردیک به کارااه  .2مکان سایش دور از کارااه)( .انجام تکنیک همراه با حمایت
آتشنشان از پایین و بدونِ استفاده از ویتی پروسیک).
 .13بیان نحوه صحیح پرش و سرخوردن در سرسرهها
زمان ارائه 0.5 :ساعت
جزئیات ارائه :نحوه صحیح پرش و سرخوردن در درهنوردی بهصورت تئوری بهمنظور آشنایی مقدماتی
کارآموزان برای ایشان شرح داده شود.
17

