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 1398پاییز   تقویم ورزشی 

روزماهفصل

امامزاده داود09192723769حسین زحمتکش1بازارک )3750 متر(کوهپیمایی15

طالقان ) روستا کرکبود(09123679572محمد گلباز2سات )4016 متر(کوهپیمایی24-5

وارنگه رود09367147136بهزاد عبدالملکی1سوتک کوچک )3850 متر(کوهپیمایی312

 استان گیالن )ماسوله(09373233583وحید طاهری2شاه معلم )3058 متر(کوهپیمایی411-12

وارنگه رود09354386310امیر حسام مقیمی1سکه نو )3877 متر(کوهپیمایی519

بلندترین قله استان کرمان09123610038نسرین صابری2هزار )4501 متر( )طرح سیمرغ (کوهپیمایی618-19

طالقان ) روستای هرنج(09123617737رمضان محمدی1کیقباد )2870 متر(کوهپیمایی726

دیلمان09123308120سعدی بیک زاده3دیلمان به سیاهکلاتواستاپ825-27

شهرستانک09354386310امیر حسام مقیمی1لوارک )3560 متر(کوهپیمایی93

بلندترین قله استان قزوین09385853390ایمان کهزادی2سیاالن )4250 متر( )طرح سیمرغ(کوهپیمایی102-3

تبریز)مرند(09141912298فیروز رسولی2قله گوی زنگی )3150 متر(کوهپیمایی114-5

رودبار قصران09373233583وحید طاهری1کاسونک )3675 متر(کوهپیمایی127

عظیمیه09199020029کارگروه1روز کوهنوردکوهپیمایی1310

 روستا کندر09123617737رمضان محمدی1سیوک )2892 متر (کوهپیمایی1417

روستای شاهزید09123308120سعدی بیک زاده2کله سر  )2025 متر(کوهپیمایی1516-17

بلندترین قله استان خراسان رضوی09123610038نسرین صابری2قله شیرباد )3302 متر( )طرح سیمرغ(کوهپیمایی1615-17

روستای والیت رود09385853390ایمان کهزادی1سه چال )3950 متر(کوهپیمایی1724

رودبار09122363101محمد عزتی2درفک )2733 متر(کوهپیمایی1823-24

بلندترین قله استان تهران09367147136بهزاد عبدالملکی2خلنو )4375 متر( )طرح سیمرغ(کوهپیمایی1930-1

قزوین )حصار(09373233583وحید طاهری1غار قلعه کرد غار نوردی201

آسارا09354386310امیر حسام مقیمی1کرچان )3750 متر(کوهپیمایی218

وارنگه رود09123679572محمد گلباز1/5آزاد کوه )4355 متر(کوهپیمایی227-8

روستای فشند09122363101محمد عزتی1خورسان کوه )3158 متر(کوهپیمایی2315

بلندترین قله استان فارس09123610038نسرین صابری2قله بل )3965 متر( )طرح سیمرغ(کوهپیمایی2414-15

روستای واریش09123308120سعدی بیکزاده1قله چشمه شاهی )3250 متر(کوهپیمایی2522

نطنز09367147136بهزاد عبدالملکی2کرکس )3900 متر(کوهپیمایی2621-22

 روستای دوروان09123610038نسرین صابری1پزه چال )3300 متر(کوهپیمایی2729

الموت )روستای ورین(09122363101محمد عزتی2خشچال )3850 متر(کوهپیمایی2828-29
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