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CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
SCUOLA SCI FONDO ESCURSIONISMO 

"CAMILLO ZANCHI" 
 

Corso di Introduzione allo Sci Escursionismo 2020 

LLaa  SSccuuoollaa  ddeell  CCAAII  MMiillaannoo  pprrooppoonnee  aa  ssooccii  ee  nnoonn  ssooccii  uunn  ccoorrssoo  ppeerr  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllee  nnoozziioonnii  ffoonnddaammeennttaallii  cchhee  mmeettttoonnoo  iinn  
ggrraaddoo  ddii  ssvvoollggeerree  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ssccii  eessccuurrssiioonniissmmoo,,  aapppprreennddeennddoo  ee  ppeerrffeezziioonnaannddoo  llee  ccaappaacciittàà  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  eedd  
eesseeccuuzziioonnee  ddii  uunnaa  eessccuurrssiioonnee  ffuuoorrii  ppiissttaa  ccoonn  ssccii  aa  ttaalllloonnee  lliibbeerroo..  II  ppeerrccoorrssii  ddeelllloo  ssccii  eessccuurrssiioonniissmmoo  pprreevveeddoonnoo  ddiisslliivveellllii  
ccoommpprreessii  ffrraa  ii  330000  ee  ggllii  880000  mmeettrrii  aattttrraavveerrssoo  bboosscchhii,,  ppaassccoollii,,  ssttrraaddee  ffoorreessttaallii  oovvee  llee  iinncclliinnaazziioonnii  ssoonnoo  sseemmpprree  iinnffeerriioorrii  aaii  2255°°..    

VViieennee  ddeeddiiccaattaa  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  aammbbiieennttee  iinnvveerrnnaallee,,  ssvviilluuppppaannddoo  iill  bbaaggaagglliioo  ddii  
eessppeerriieennzzaa  ddeellll’’aalllliieevvoo  nneellllee  ssccii  eessccuurrssiioonnii..  

IIll  ccoorrssoo  èè  rriivvoollttoo  aa  ssccii  eessccuurrssiioonniissttii  cchhee  aabbbbiiaannoo  ffrreeqquueennttaattoo  uunn  ccoorrssoo  ddii  ssccii  ffoonnddoo  eessccuurrssiioonniissmmoo  SSFFSSEE11    oo  cchhee  ssiiaannoo  ddoottaattii  ddii  
ccaappaacciittàà  sscciiiissttiicchhee  eeqquuiivvaalleennttii  ee  vviieennee  eeffffeettttuuaattoo  ccoonn  ssccii  ddaa  eessccuurrssiioonniissmmoo  aa  ttaalllloonnee  lliibbeerroo..  SSoonnoo  pprrooggrraammmmaattee  22  lleezziioonnii  
pprreelliimmiinnaarrii  ddii  tteeccnniiccaa  ddii  ddiisscceessaa  iinn  ppiissttaa..  SSoonnoo  pprreevviissttee  lleezziioonnii  ssuu  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  eessccuurrssiioonnee,,  nneevvee//vvaallaanngghhee,,  uussoo  ddeell  
mmaatteerriiaallee  ddii  aauuttoossooccccoorrssoo  ppeerr  ccoolloorroo  nnoonn  ssoonnoo  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  aaddeegguuaattaa  ccoonnoosscceennzzaa..  LL’’aammmmiissssiioonnee  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ddiirreezziioonnee  ddeell  ccoorrssoo..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

CCAALLEENNDDAARRIIOO    
1133  ggeennnnaaiioo  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  IInn  aauullaa  pprreessssoo  llaa  sseezziioonnee  CCAAII  MMiillaannoo  

2266  ggeennnnaaiioo  TTeeccnniicchhee  ddii  ddiisscceessaa  iinn  
ppiissttaa  

LLeezziioonnee  ddii  iinnttrroodduuzziioonnee  aalllloo  ssccii  eessccuurrssiioonniissmmoo  iinn  ppiissttaa  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  
ddeellllee  tteeccnniicchhee  ddii  ddiisscceessaa  aa  ttaalllloonnee  lliibbeerroo..  NNeecceessssaarriiaa  aattttrreezzzzaattuurraa  ddaa  ssccii  
eessccuurrssiioonniissmmoo..  LLaa  lleezziioonnee  aavvrràà  lluuooggoo  ssuu  ppiissttaa  bbaattttuuttaa  iinn  VVaall  FFoorrmmaazzzzaa..  

1100  ffeebbbbrraaiioo  TTeeoorriiaa    IInn  aauullaa..  MMaatteerriiaallii  eedd  eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo,,  tteeccnniicchhee  ddii  ddiisscceessaa  ffuuoorriippiissttaa    

1166  ffeebbbbrraaiioo  TTeeccnniicchhee  ddii  ddiisscceessaa  iinn  
ppiissttaa  

LLeezziioonnee  ddii  iinnttrroodduuzziioonnee  aalllloo  ssccii  eessccuurrssiioonniissmmoo  iinn  ppiissttaa  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  
ddeellllee  tteeccnniicchhee  ddii  ddiisscceessaa  aa  ttaalllloonnee  lliibbeerroo..  NNeecceessssaarriiaa  aattttrreezzzzaattuurraa  ddaa  ssccii  
eessccuurrssiioonniissmmoo..  LLaa  lleezziioonnee  aavvrràà  lluuooggoo  ssuu  ppiissttaa  bbaattttuuttaa  iinn  VVaall  FFoorrmmaazzzzaa..  
EE’’  aanncchhee  pprreevviissttaa  uunnaa  bbrreevvee  eessccuurrssiioonnee  ffuuoorrii  ppiissttaa..  

2244  ffeebbbbrraaiioo  TTeeoorriiaa  IInn  aauullaa..  LLaa  ccaarrttaa,,  llaa  bbuussssoollaa..  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’eessccuurrssiioonnee  ee    sscchhiizzzzoo  ddii  rroottttaa  

      11  mmaarrzzoo  EEssccuurrssiioonnee  ggiioorrnnaalliieerraa  EEssccuurrssiioonnee  ggiioorrnnaalliieerraa  ddii  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeellllee  tteeccnniicchhee  aapppprreessee    nneellllee  lleezziioonnii  
pprreecceeddeennttii..  AARRTTVVAA  

      99  mmaarrzzoo  TTeeoorriiaa  IInn  aauullaa..  MMeetteeoo--nniivvoollooggiiaa,,  sscchhiizzzzoo  ddii  rroottttaa  

1155  mmaarrzzoo  EEssccuurrssiioonnee  ggiioorrnnaalliieerraa  EEssccuurrssiioonnee  ggiioorrnnaalliieerraa  ddii  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeellllee  tteeccnniicchhee  aapppprreessee  nneellllee  lleezziioonnii  
pprreecceeddeennttii..  

2211//2222  
mmaarrzzoo  

WWeeeekkeenndd  ddii  ssccii  
eessccuurrssiioonniissmmoo  
  

WWeeeekkeenndd  iinntteerraammeennttee  ddeeddiiccaattoo  aa  eessccuurrssiioonnii,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  qquuaallii  ssoonnoo  
pprreevviissttee  eesseerrcciittaazziioonnii    iinn  aammbbiieennttee  ssuuggllii  aarrggoommeennttii  ttrraattttaattii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  
lleezziioonnii  tteeoorriicchhee    

  
QQUUOOTTEE  ddii  iissccrriizziioonnee  
LLaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoorrssoo  èè  ddii  110000  EEuurroo..  LLaa  qquuoottaa  nnoonn  iinncclluuddee  ii  ccoossttii  ddii  ttrraassppoorrttii,,  eevveennttuuaallii  sskkii--ppaassss  ppeerr  iimmppiiaannttii  ddii  
rriissaalliittaa,,  ssooggggiioorrnnoo  pprreessssoo  aallbbeerrgghhii  oo  rriiffuuggii))..  PPeerr  ppaarrtteecciippaarree  aall  ccoorrssoo      èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  ddoottaazziioonnee  ddii  aauuttoossooccccoorrssoo  ((AARRTTVVAA,,  ppaallaa  ee  
ssoonnddaa))  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  nnoolleeggggiiaarree  ppeerr  ll’’iinntteerroo  ppeerriiooddoo  aall  ccoossttoo  ddii    3300  EEuurroo..  
EE’’  ppoossssiibbiillee  ppaarrtteecciippaarree  aa  ssiinnggoollee  lleezziioonnii  ssuullllaa  nneevvee,,  pprreevviiaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllee  ccaappaacciittàà  tteeccnniicchhee,,  aall  ccoossttoo  ddii  2200  EEuurroo//lleezziioonnee  
((nnoolleeggggiioo  aattttrreezzzzaattuurraa  aauuttoossooccccoorrssoo  55  EEuurroo//ggiioorrnnoo))..    II  nnoonn  ssooccii  CCAAII  ssoonnoo  aammmmeessssii  aall  ccoorrssoo  iinntteeggrraannddoo  llaa  qquuoottaa  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ccoonn  llaa  ccooppeerrttuurraa  aassssiiccuurraattiivvaa  ddii  99  EEuurroo//ggiioorrnnoo..  

SSccii  EEssccuurrssiioonniissmmoo  èè::  

EESSCCUURRSSIIOONNII  SSIICCUURREE  IINN  AAMMBBIIEENNTTEE  IINNNNEEVVAATTOO  

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALLLLAA  CCUURRVVAA  TTEELLEEMMAARRKK  FFUUOORRII  PPIISSTTAA  

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  EEDD  EESSPPLLOORRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  MMOONNTTAANNOO  IINNVVEERRNNAALLEE    

PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  UUNNAA  EESSCCUURRSSIIOONNEE  EE  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  

PPEELLLLII  DDII  FFOOCCAA,,  AARRTTVVAA,,  PPAALLAA  EE  SSOONNDDAA  

RRAAIIDD  EE  TTRRAAVVEERRSSAATTEE  DDII  SSCCII  EESSCCUURRSSIIOONNIISSMMOO  

PPRROOVVEE  DDII  AAUUTTOOSSOOCCCCOORRSSOO  --  MMEETTEEOORROOLLOOGGIIAA  

WWEEEEKKEENNDD  DDII  SSCCII  EESSCCUURRSSIIOONNIISSMMOO  ––  NNIIVVOOLLOOGGIIAA  

  
 LLee  lleezziioonnii  ssoonnoo  tteennuuttee  ddaa  IIssttrruuttttoorrii  ddii  SSccii  EEssccuurrssiioonniissmmoo  ddeell  CClluubb  AAllppiinnoo 
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