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CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
SCUOLA SCI FONDO ESCURSIONISMO 

"CAMILLO ZANCHI"  

Sci Escursionismo 2019 
  

SSaabbaattoo  1199  GGeennnnaaiioo  22001199  
PPEESSCCEEGGAALLLLOO  ::  11°°lleezziioonnee  ee  aaggggrreeggaattii  
  

RRiittrroovvoo  oorree  99,,0000  aallllaa  ppaarrtteennzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  rriissaalliittaa  ddii  PPeesscceeggaalllloo  iinn  VVaall  GGeerroollaa..  TTrraassppoorrttoo  ccoonn  aauuttoo  pprroopprriiee..  

OOggggeettttoo  ddeellllaa  lleezziioonnee//ssccii--eessccuurrssiioonnee  ::  LLaa  lleezziioonnee  ssii  
ssvvoollggee  nneellllee  vviicciinnaannzzee  ddeellllee  ppiissttee  bbaattttuuttee  ddii  PPeesscceeggaalllloo,,  
uullttiimmaa  llooccaalliittàà  aall  tteerrmmiinnaa  ddeellllaa  VVaall  GGeerroollaa..  LLaa  lleezziioonnee  
pprreevveeddee  uunnaa  ffaacciillee  ssccii--eessccuurrssiioonnee  lluunnggoo  iill  sseennttiieerroo  
aaddiiaacceennttee  aallllee  ppiissttee  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  sscciiiissttiiccaa  ffiinnoo  aall  rriiffuuggiioo  
SSaallmmuurraannoo  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ssiinnoo  aall  ppuunnttoo  ddii  aarrrriivvoo  
ddeellll’’uullttiimmoo  sskkii--lliifftt..  IInn  qquueessttaa  pprriimmaa  ppaarrttee  ssii  ccuurreerraannnnoo  
ttuuttttee  llee  tteeccnniicchhee  ddii  ssaalliittaa  ccoonn  ssccii  ddaa  eessccuurrssiioonniissmmoo  oo  ddaa  
tteelleemmaarrkk..  

LLaa  sseeccoonnddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  lleezziioonnee  èè  ddeeddiiccaattaa  
aallll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ddeellllaa  vvaarriiee  tteeccnniicchhee  ddii  ddiisscceessaa  cchhee  
ssaarraannnnoo  ssppeerriimmeennttaattee  lluunnggoo  llaa  ppiissttaa  bbaattttuuttaa  ddii  
SSaallmmuurraannoo  ee,,  ssee  ppoossssiibbiillee,,  aanncchhee  aa  bboorrddoo  ppiissttaa  iinn  nneevvee  
ffrreessccaa..  

SSii  rriieennttrraa  aallllaa  ppaarrtteennzzaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  lluunnggoo  llaa  ppiissttaa  ddii  
ddiisscceessaa  oo  lluunnggoo  iill  sseennttiieerroo  ppeerrccoorrssoo  iinn  ssaalliittaa..  

OOrraarrii  ::  SSii  pprreevveeddee  ddii  tteerrmmiinnaarree  llaa  lleezziioonnee  iinnttoorrnnoo  aallllee  oorree  1155::0000..  

DDiiffffiiccoollttàà  ::  llaa  lleezziioonnee  èè  aaddaattttaa  ssiiaa  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  iinniizziiaannoo  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ssccii  eessccuurrssiioonniissmmoo,,  ssiiaa  ppeerr  ii  ppiiùù  eessppeerrttii  cchhee  ddeessiiddeerraannoo  
rriivveeddeerree  llee  tteeccnniicchhee  ddii  ssaalliittaa  ee  ddiisscceessaa..  QQuuoottaa  ppaarrtteennzzaa  11445500  mmtt//ssllmm,,  qquuoottaa  aarrrriivvoo  22000000  mmtt//ssllmm..  

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo  ::  ssccii  ddaa  eessccuurrssiioonniissmmoo  oo  ddaa  tteelleemmaarrkk  ee  ppeellllii  ddii  ffooccaa..  NNoonn  èè  nneecceessssaarriiaa  ll’’aattttrreezzzzaattuurraa  ddii  aauuttoossooccccoorrssoo..    

NNoottee  ::  pprreessssoo  iill  rriiffuuggiioo  SSaallmmuurraannoo  èè  ppoossssiibbiillee  pprraannzzaarree..    

QQuuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ::  LLaa  lleezziioonnee  ffaa  ppaarrttee  ddeell  ccoorrssoo  ddii  ssccii  eessccuurrssiioonniissmmoo  22001199..  PPeerr  ii  ppaarrtteecciippaannttii  nneellllaa  ffoorrmmuullaa  ggiioorrnnlliieerraa  
TTiimmeeTTooLLeeaarrnn  iill  ccoossttoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ddii  2200  EEuurroo..  PPeerr  ii  nnoonn  ssooccii  CCAAII  èè  nneecceessssaarriioo  ssoottttoossccrriivveerree  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ggiioorrnnaalliieerraa  ddii  
99  EEuurroo..  SSoonnoo  eesscclluussee  eevveennttuuaallii  ssppeessee  ddii  sskkii--ppaassss..  LL’’aassssiiccuurraazziioonnee  ccoopprree  ssoolloo  ggllii  iinnffoorrttuunnii  cchhee  ddoovveesssseerroo  ooccccoorrrreerree  dduurraannttee  
ll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllaa  lleezziioonnee.. 

IIssccrriizziioonnii  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ::  PPrreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  sseezziioonnee  ddeell  CCAAII  MMiillaannoo..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iill  nnuummeerroo  ddii  tteelleeffoonnoo  
ddeellllaa  SSccuuoollaa  èè  33445544227799228888..  

IIssttrruuttttoorrii  ::  MMAARRIIOO  MMAARRAANNGGIIOONNEE,,  VVAALLEERRIIOO  FFOORRZZAA  

GGllii  IIssttrruuttttoorrii  hhaannnnoo  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  mmooddiiffiiccaarree  iill  pprrooggrraammmmaa,,  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ee  ggllii  oorraarrii  pprreevviissttii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ccoonnddiizziioonnii  
ssffaavvoorreevvoollii  cchhee  ddoovveesssseerroo  vveerriiffiiccaarrssii..  

  


