
 

 9102نوردی قهرمانی آسیا   دیوارهمسابقات 

 آلماتی قزاقستان

 سپتامبر  4 –اوت  92

 0121شهریور ماه  01شهریور الی  ۷برابر با 

 

قشاقستاى، کویتِ ٍرسش شْز آلواتی، فدراسیَى  ، ٍسارت ٍرسش ٍ فزٌّگ جوَْریآسیا ًَردی اتحادیِ کَُ بزگشارکنندگان:

 .(MSCFRKًَردی جوَْری قشاقستاى ) کَُ

 َهتزی شْز آلواتی.کیل 25 در فاصلٍِاقع   ,Toyuk su Gorje  (Granit rocks)رشتِ کَُ آالتائَ قشاقستاى محل بزگشاری:

 هتز اس سطح دریا. 2700 – 2350 ارتفاع بزگشاری مسابقات:

 .هتز 230تا  60( بِ ارتفاع Tradeهسیز ابشارگذاری ) 10هسیز طَل بلٌد ٍ  5 مسیزهای صعود:

 بزنامه اجزایی مسابقات:

 ( شهزیور 7اوت،  29روس اول) 

 ٍرٍد بِ آلواتی .1

 تزاًسفز اس فزٍدگاُ بِ هحل بزگشاری هسابقات .2

 اقاهت در اقاهتگاُ کَُ ًَردی  .3

 ثبت ًام شزکت کٌٌدگاى .4

 هزاسن افتتاحیِ  .5

 فٌی جلسِبزگشاری  .6

 ( 8اوت،  30روس دوم )شهزیور 

 یَم سٌگ ًَردیتوزیي در استاد  .1

 ( 9اوت،  31روس سوم )شهزیور 

 هزحلِ هقدهاتی هسابقِ سٌگ ًَردیبزگشاری  .1

 ( 10سپتامبز،  1روس چهارم )شهزیور 

 هزحلِ هقدهاتی هسابقِ سٌگ ًَردیبزگشاری  .1

 ( 11سپتامبز،  2روس پنجم )شهزیور 

 ًْاییهسابقات ًیوِ بزگشاری  .1

 ( 12سپتامبز،  3روس ششم )شهزیور 

 هسابقات ًْاییبزگشاری  .1

 هزاسن اّداء جَایش .2

 هزاسن اختتاهیِ .3

 ( 13سپتامبز،  4روس هفتم )شهزیور 

 تزاًسفز اس هحل اقاهت بِ فزٍدگاُ آلواتی .1



 

 

اٍت  20، هْلت ثبت ًام حداکثز تا info@kantengri.kzارسال اسکي پاسپَرت ٍ در فزم درخَاست بِ آدرس  شزایط ثبت نام:

 .1398هزداد هاُ  29بزابز با 

 :تعداد افزاد مجاس شزکت کنندگان هز تیم 

 ًفز 2حداقل  .1

 ًفز )بِ ّوزاُ هزبی، افزاد ًاظز ٍ هدیزاى تین( 10حداکثز  .2

 افزاد به صورت انفزادی نیش می توانند در این مسابقات شزکت کنند.  نکته:

 :هشینه ثبت نام شزکت کنندگان 

 دالر بِ اسای ّز ًفز 50 .1

 
 

  هشینه اقامت و تغذیه 

ٍعدُ  3شب بِ ّوزاُ  6رٍس ٍ  7فدراسیَى کَُ ًَردی قشاقستاى هحل اقاهت ٍ تغذیِ شزکت کٌٌدگاى را بِ هدت  .1

 .  دالر 180کٌد. ّشیٌِ اقاهت ٍ تغذیِ بِ اسای ّز ًفز  غذایی در رٍس ارائِ هی

 

 تزانسفز 

         .  تزاًسفز اس فزٍدگاُ آلواتی بِ هحل بزگشاری هسابقات/ تزاًسفز اس هحل بزگشاری هسابقات بِ فزٍدگاُ آلواتی .1

 دالر بِ اسای ّز ًفز 30ّشیٌِ 

 

 ویشا/دعوتنامه 

بزای شزکت کٌٌدگاى  کَُ ًَردی قشاقستاى بِ صَرت رایگاىصَرت ًیاس بزای صدٍر رٍادید، فدراسیَى در  .1

 دعَتٌاهِ اختصاصی ارسال خَاّد کزد.

mailto:info@kantengri.kz



