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εμινάριο Αρχηγών Αναβάςεων ωματείων ΕΟΟΑ
Διοργανωτήσ φλλογοσ ΕΟ Αχαρνών
Πρόγραμμα περιόδου 2016-2017

Γενικά: To Σεμινάριο Αρχθγϊν Αναβάςεων Σωματείων ΕΟΟΑ αφορά ςτθν Αρχθγία Συντονιςμό - Συνοδεία μελϊν των Ορειβατικϊν Σωματείων ςε ορειβατικζσ διαδρομζσ, όλεσ
τισ εποχζσ του χρόνου, όπου δεν απαιτείται χριςθ μζςων αςφάλιςθσ.
τόχοσ: Βαςικόσ ςτόχοσ του Σεμιναρίου είναι να εμπλουτίςουν οι ςυμμετζχοντεσ τισ
γνϊςεισ τουσ και τισ δεξιότθτζσ τουσ, για τθ Συνοδεία Ομάδων Σωματείων ςε Ορεινζσ
Πεηοπορίεσ ςτα πλαίςια των αναβάςεων των Ορειβατικϊν Σωματείων ςτα οποία ανικουν.

Σετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, ΕΟ Αχαρνών, ώρα ςυνάντηςησ 20.30
Συνάντθςθ γνωριμίασ. Υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ
δικαιολογθτικϊν:

Σχολι.

Υποβολι

 Προςκόμιςθ πρωτότυπθσ ιατρικισ βεβαίωςθσ καρδιολόγου ι πακολόγου ι γενικοφ
ιατροφ, ιδιϊτθ ι δθμοςίου,
 Προςκόμιςθ φωτοτυπίασ αςτυνομικισ ταυτότθτασ,
 Υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ (κα ςυμπλθρωκεί επί τόπου),
 Προςκόμιςθ 1 ζγχρωμθσ φωτογραφίασ,
 Καταβολι αςφαλίςτρων (25 € ι 50 €) ζναντι ατυχιματοσ ι προςκόμιςθ φωτοτυπίασ
ιδιωτικοφ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ζναντι ατυχιματοσ
o Υποβολι αντίγραφου Διπλϊματοσ Σχολισ Ορειβαςίασ Αρχαρίων και
Πιςτοποιθτικοφ Ορειβατικισ δράςθσ (2) ετϊν ςτα Ελλθνικά Βουνά (το
πιςτοποιθτικό χορθγείται από το Σφλλογο του ςυμμετζχοντα),
ι εναλλακτικά:
o Υποβολι Πιςτοποιθτικοφ Ορειβατικισ δράςθσ (5) ετϊν ςτα Ελλθνικά Βουνά
(το πιςτοποιθτικό χορθγείται από το Σφλλογο του ςυμμετζχοντα).
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10-11 Δεκεμβρίου 2016, ΖΗΡΕΙΑ (2374 m)
Διαμονι ςτο Ακλθτικό Κζντρο Ζιρειασ.
Σάββατο πρωί:







Μετάβαςθ ςτο Ακλθτικό Κζντρο Ζιρειασ με ιδία μεταφορικά μζςα.
Η κζςθ του αρχθγοφ ωσ προσ τθν ομάδα πριν από τθν ανάβαςθ.
Βθματιςμόσ και πορεία ςτο ξερό ζδαφοσ.
Βθματιςμόσ ςτο χιόνι και άνοιγμα βθμάτων.
Τεχνικζσ αυτοαςφάλιςθσ ςτο χιόνι.
Τεχνικζσ πιολζ - κραμπόν.

Σάββατο απόγευμα:







Συηιτθςθ επί κεμάτων νομικισ υφισ που αφοροφν ςτουσ Αρχθγοφσ Ανάβαςθσ.
Θεωρία του προςανατολιςμοφ ςτο βουνό.
Χάραξθ πορείασ επί χάρτου, κίνθςθ δια όψεωσ και δια οργάνων.
Νυχτερινι άςκθςθ προςανατολιςμοφ.
Αςφρματθ επικοινωνία.
Οριςμόσ εργαςιϊν ανά ςυμμετζχοντα.

Κυριακι πρωί:







Τεχνικζσ πρόγνωςθσ κινδφνου χιονοςτιβάδων.
Ανάβαςθ προσ τθν Κορφι από τθ κζςθ «Πόρτεσ».
Παράλλθλθ κίνθςθ ςχοινοςυντροφιάσ.
Ανάςχεςθ πτϊςθσ ςχοινοςυντροφιάσ με πιολζ – κραμπόν.
Καταςκευι καταφυγίου ανάγκθσ ςτο χιόνι.
Διαχείριςθ κατάςταςθσ κρίςθσ και επιςτροφι ςτο Ακλθτικό Κζντρο Ζιρειασ από
άγνωςτο δρομολόγιο (κα οριςτεί επί τόπου).

Εκπαιδευτζσ: Δ. Κάραλθσ, Κ. Τςουκλείδθσ, Α. Θεοδωρόπουλοσ

Πζμπτη 5 Ιανουαρίου 2017, ΕΟ Αχαρνών, 19.00-20.30
Διάλεξθ με κζμα τθ Μετεωρολογία ςτο Βουνό.
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7-8 Ιανουαρίου 2017, ΔΙΡΦΤ (1743 m)
Σάββατο πρωί:





Ανάβαςθ ςτο καταφφγιο από Στενι Ευβοίασ.
Συηιτθςθ επί κεμάτων που αφοροφν ςτα Ορειβατικά Καταφφγια.
Αναφορζσ ςτθν ιςτορία τθσ Ορειβαςίασ.
Τεχνικζσ προςζγγιςθσ κφματοσ ςε πεδίο μεγάλθσ κλίςθσ.

Σάββατο απόγευμα:






Ψυχολογία τθσ ομάδασ και θ επίδραςθ του «φυςικοφ» Αρχθγοφ.
Αρχζσ ςυνοδείασ και διαχείριςθσ τθσ ομάδασ.
Αντιμετϊπιςθ κρίςεων – κίνδυνοι ςτο βουνό.
Προγραμματιςμόσ και προετοιμαςία διαδρομϊν.
Το ςακίδιο του Αρχθγοφ Ανάβαςθσ.

Κυριακι πρωί:
 Αλπινιςτικι διάςχιςθ προσ Άγ. Ακανάςιο μζςω ψθλισ κορφισ.
 Αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ ςεναρίου κρίςεωσ (κα οριςτεί επί τόπου).
Εκπαιδευτζσ: Δ. Κάραλθσ, Γ. Κοφκθσ
8 Μαρτίου 2017, ΕΟ Αχαρνών, 19.00-22.00
Διάλεξθ με κζμα τισ Πρϊτεσ Βοικειεσ. Ειςθγθτισ: Κ. Τηϊρτηθσ (Εκπαιδευτθσ Εκπαιδευτών &
Υπεφιυνοσ Σεμιναρίων CPR/AED Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αναζωογόνηςησ,Εκπαιδευτθσ
Emergency First Response)
15 Μαρτίου 2017, ΕΟ Αχαρνών, ώρα ςυνάντηςησ 19.00
Ανάπτυξθ κεμάτων και γραπτό διαγϊνιςμα ςε όλθ τθν φλθ τθσ Σχολισ.
Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν πλιρθ εξοπλιςμό για χειμερινό πεδίο. Ο
απαιτοφμενοσ αναρριχθτικόσ εξοπλιςμόσ κα οριςτεί ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ Σχολισ.
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ - δίδακτρα
Για τθν πραγματοποίθςθ του Σεμιναρίου κα πρζπει να υπάρξουν τουλάχιςτον 6 αιτιςεισ.
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ κα υπολογιςτεί με βάςθ τον αρικμό των αιτιςεων. Για 6 αιτιςεισ το
κόςτοσ κα ανζλκει ςτα 340 €/άτομο, ενϊ για 12 αιτιςεισ το κόςτοσ κα ανζλκει ςτα 180
€/άτομο. Η αποπλθρωμι των διδάκτρων κα πρζπει να γίνει κατά 50% πριν τθν εκδιλωςθ
τθσ Ζιρειασ και το υπόλοιπο 50% πριν τθν εκδιλωςθ τθσ Δίρφθσ. Πλθροφορίεσ: ΕΟΣ
Αχαρνϊν, 210 2461528, κ. Β. Νίκασ.
Η απονομι των διπλωμάτων κα πραγματοποιθκεί, αφοφ οι ςυμμετζχοντεσ οργανϊςουν
από κοινοφ επιτυχϊσ μια μονοιμερθ ανάβαςθ ςε ελλθνικό βουνό για το διοργανωτι
Σφλλογο (ΕΟΣ Αχαρνϊν).

