ΣΕΙΡΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΒΟΥΝΩΝ
(Winter Mountain Series)
Για πρώτη φορά ο ΕΟΣ Αθηνών θα ακολουθήσει μια σειρά
πέντε (5) αναβάσεων σε χειμερινά βουνά (Winter Mountain
Series - WMS) για αποφοίτους σχολών ορειβασίας αρχαρίων
της ΕΟΟΑ, όλων των ορειβατικών συλλόγων.
Σκοπός η συλλογή εμπειρίας και η προετοιμασία των
ορειβατών για το χειμερινό βουνό, στόχος οι διασυλλογικές
αναβάσεις!!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα χειμερινά βουνά της σειράς πρέπει οι
συμμετέχοντες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να έχουν επιτυχώς
παρακολουθήσει τουλάχιστον σχολή ορειβασίας αρχαρίων της
ΕΟΟΑ οποιουδήποτε ορειβατικού συλλόγου, να έχουν όλο τον
απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό (κράνος – κραμπόν – πιολέ –
φτυάρι – ράβδος ανεύρεσης θυμάτων χιονοστιβάδας) και να
έχουν λάβει την έγκριση του Αρχηγού της κάθε ανάβασης.
Στο τελευταίο βουνό της σειράς (Γκιώνα) πρέπει οι
συμμετέχοντες να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τα τρία
προηγούμενα βουνά!
(WMS 1/5) Κυριακή 27/11/2016 - Διάσχιση Δίρφυος (1.743μ)
07:00 : Αναχώρηση από Σύνταγμα με προορισμό το γήπεδο του
χωριού Άγιος Αθανάσιος (Τσέργες). Εκκίνηση της ανάβασης από το
γήπεδο με προορισμό την πηγή Κράτια, έπειτα ανηφορίζουμε προς
την κορυφή της Δίρφυος (Δέλφη) και τερματίζουμε την διάσχιση
κατεβαίνοντας στο καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας.
Ω.Π.: 7

Β.Δ.: Γ

Υ.Δ.: +1481μ, -736μ

Δηλώσεις συμμετοχών: από 15/11/2016
Αρχηγοί: Σελίμης Δημήτρης – Τσιότρας Βασίλης
(WMS 2/5) Κυριακή 11/12/2016 - Διάσχιση Ντουρντουβάνας:
Τριανταφυλλιά (2.109μ) – Ντουρντουβάνα (2.078μ)
06:30 : Αναχώρηση από Σύνταγμα με προορισμό το σημείο
εκκίνησης της διάσχισης (επαρχιακός δρόμος Αρχ.Φενεού). Η
διαδρομή θα περάσει από τα σημεία : διάσελο Φράγκα Τριανταφυλλιά - Ντουρντουβάνα - Διάσελο Κυνηγού και θα
τελειώσει στη λίμνη Δόξα.
Ω.Π.: 7 – 8 Β.Δ.: Γ

Υ.Δ.: +1186μ

Δηλώσεις συμμετοχών: από 29/11/2016
Αρχηγοί: Τσιότρας Βασίλης – Παπάζογλου Θεοδόσης

(WMS 3/5) Κυριακή 22/1/2017 - Παρνασσός: Γεροντόβραχος
(2.396μ) – Τσάρκος (2.415μ)
06:30: Αναχώρηση από Σύνταγμα με προορισμό το πάρκινγκ του
Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού – Κελλάρια (1850μ). Ανάβαση
από την κόψη στην κορυφή Γεροντόβραχος (2396μ) και στην
συνέχεια κατά μήκος της κορυφογραμμής με πολύ ωραία θέα μέχρι
την κορυφή Τσάρκος (2415μ). Επιστροφή στα Κελλάρια από τις
Πόρτες και κατόπιν διαμέσου των πιστών του χιονοδρομικού.
Σημείωση: Στην ανάβαση θα υπάρχουν 2 ομάδες:
Α. Ορειβατική ομάδα και
Β. Ομάδα ορειβατικού Σκι: Πέραν του βασικού χειμερινού
εξοπλισμού οι συμμετέχοντες με ορειβατικά σκι θα πρέπει να
διαθέτουν και να γνωρίζουν τη χρήση πομποδέκτη ανεύρεσης
θυμάτων χιονοστιβάδας .
Ω.Π.: 7 – 8 Β.Δ.: Γ

Υ.Δ.: +600μ

Δηλώσεις συμμετοχών: από 10/01/2017
Αρχηγοί: Σκούρας Βασίλης (ορειβατικό σκι) – Παπάζογλου
Θεοδόσης (ομάδα ορειβασίας).
(WMS 4/5) Κυριακή 12/2/2017 - Χελμός: Χιονοδρομικό κέντρο
Καλαβρύτων – Νεραϊδόραχη (2.340μ) – Ψηλή Κορφή (2.355μ).
6:30 : Αναχώρηση από Σύνταγμα και 6:50 από Παλατάκι για το
Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων όπου θα ξεκινήσει η πορεία μας
από την βάση (Ξηρόκαμπος) για Βαθιά Λάκκα, Νεραιδόραχη με
προορισμό την Ψηλή Κορφή (2.355μ).
Ω.Π.: 6-7 Β.Δ.: Γ

Υ.Δ.: +650μ

Δηλώσεις συμμετοχών: από 31/01/2017
Αρχηγοί: Τσακίρογλου Φώτης – Τσιότρας Βασίλης.
(WMS 5/5) Κυριακή 12/3/2017 - Γκιώνα: Καλοσκοπή –
Μνήματα – Πυραμίδα (2.508μ)
2:00 : Αναχώρηση από Σύνταγμα και 2:30 από γέφυρα Καλυφτάκη
με προορισμό τα Μνήματα Καλοσκοπής, όπου θα ξεκινήσει η πορεία
μας με προορισμό την Βαθειά Λάκκα – Πυραμίδα (2508μ).
Ω.Π.: 9-10 Β.Δ.: Γ

Υ.Δ.: +1160μ

Δηλώσεις συμμετοχών: από 28/02/2017
Αρχηγοί: Παπάζογλου Θεοδόσης – Τσακίρογλου Φώτης.

