
1400گزارش عملکرد سال 

هیات اسکی استان زنجان



 1400/9/4تنظیم وسایل  و نحوه اداره کالسهای گروهی  –نگهداری وسایل و تجهیزات : برگزاری کالسهای توجیهی برای مربیان و کمک مربیان در سه موضوع

 9/6برگزاری کالسهای توجیهی آماده سازی پیست اسکی و دستگاههای باالبر و توجیهی پیستورها و رئیس و مدیر پیست اسکی

1400تدوین جزوه و اطالعیه و قوانین پیست جهت آگاهی ضمنی مربیان و نوآموزان و ارائه به عالقمندان و مسئولین کمیته ها نیمه دوم آذر ماه

 1400برگزاری کالس کوچینگ و طراحی دروازه برای مربیان و کمک مربیان نیمه دوم دی ماه

اهبرگزاری کالس توجیهی و داوری برای عالقمندان با حضور مدرس اعزامی از فدراسیون اسکی با توجه به برنامه فدراسیون اسکی نیمه دوم دی م

برگزاری کالس باز آموزی مربیان با حضور مدرس فدراسیون اسکی نیمه دوم دی ماه

 1400برنامه تمرینی مختص نوجوانان و نونهاالن با مربی مجرب جهت آماده سازی تیم برای اعزام به مسابقات نیمه اول بهمن ماه

تدوین برنامه بدن سازی مختص رشته اسکی در ایام هفته برای مربیان در سالن پایگاه قهرمانی در طول سال

سکیاطالع رسانی و آگاه نمودن اسکی بازان بخصوص نوآموزان در مورد وسایل و تجهیزات اسکی و کنترل آنها توسط مربیان در ابتدای آغاز فصل ا

برگزاری کالسهای آموزشی مبتدی برای رده های سنی مختلف طی فصل اسکی

انجام تست گیری از مبتدیان که در دوره های مقدماتی آموزش شرکت نموده اند در آغاز فصل اسکی

 خصوصی در آغاز فصل اسکی–پیشرفته –تشکیل کالسهای متوسطه



 انجام فعالیت های عمرانی..

 پیگیری ارتقاء ساختار هیأت اسکی استان زنجان و کمیته های زیر مجموعه.

 قهرمانی و پیگیری و تهیه منابع –تهیه برنامه توسعه آموزشی.

 ورزشی همگانی زمستانی –برگزاری جشنواره ها و همایش های فرهنگی.

 ورزشی مختص ورزش اسکی –برگزاری جشنواره ها و همایش های فرهنگی.

 ایجاد مرکز مشاوره ورزشی در جهت تهیه و تامین تجهیزات اسکی برای عالقمندان.

 توسعه ورزش اسکی در سطح استان.

 حمایت و توسعه فعلیت های کمیته های زیر مجموعه در اجرای فعالیت های ورزشی.

برگزاری دوره های آموزشی

 نظارت و ارزیابی از برنامه ها و عملکرد هیأت اسکی و کمیته ها.

 حمایت و ترقیب در جهت جلب و جذب منابع غیر دولتی.

انجام تحقیقات کاربردی به منظور توسعه ورزش اسکی



هیئت رئیسه اسکی استان زنجان گزارش جلسه 

1400/9/19
 برگزار گردید1400آذر ماه 19جلسه فوق العاده هیئت رئیسه اسکی استان زنجان در تاریخ.

 هم اندیشی اعضا در خصوص توسعه پیست اسکی پاپایی.

 بررسی شرایط انتقال پیست  به مناطق مکان یابی شده  .

 ارائه گزارش رئیس هیات اسکی در خصوص عملکرد و مشکالت پیش رو.

 تقدیر از اعضا هیات رئیسه در خصوص تامین اعتبارات الزم جهت اورهال و تجهیزات و تاسیسات پیست اسکی پاپایی.



:1400بررسی عملکرد هیات در سال : 1بند 

 1400آماده سازی پیست اسکی پاپایی زنجان در سال گزارش 

 تا به امروز توسط هیات اسکی استان زنجان 1381با توجه به اینکه  حفاظت و نگهداری وتعمیر و راه اندازی  تاسیسات پیست اسکی پاپایی زنجان از سال

با این تفاصیل که . را به انجام رساندند 1400انجام می پذیرد لذا مطابق سنوات گذشته ؛ تیم فنی هیات اسکی اقدامات الزم جهت آماده سازی پیست اسکی سال 

میلیون 400) به دلیل سرقت های انجام شده از حصار کشی دور پیست به ناچار اقدامات الزم جهت اصالح و فنس کشی مجدد توسط هیات اسکی انجام گردید 

(  میلیون350)همچنین تکمیل و اورهال سیستم امنیتی و دوربین های مدار بسته توسط هیات اسکی به انجام رسید ( لایر 

 مراحل نهایی بازدید شامل سرویس دستگاه های باالبر، سرویس و 1400/9/17اقدامات الزم جهت بهره برداری از پیست اسکی در فصل جدید؛ تا تاریخ

.در پیست اسکی پاپایی زنجان انجام گردید ... تعویض روغن ماشین برفکوب و 





اورهال و آماده سازی ماشین پیست کوب
میلیون لایر350با هزینه ای بالغ بر 



1400بارش اولین برف فصل 



کوبیدن و آماده سازی پیست اسکی پاپایی پس از بارش اولین برف                 

(1400/بهمن/5) 
1اولین بارش برف در 1400آذرشاهد اولین بارش برف بودیم سال 10که در 1399برخالف فصل اسکی سال 

اتفاق افتاد و فصل بسیار کوتاهی سپری شد 1400بهمن 



تمرینات تیم های پایه

ء تیم پایه در با توجه به محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کورنا، فرصتی مهیا گردید که با برنامه ریزی منسجم و متمرکز و حضور اعضا

.سال تمرینات به بهترین نحو ممکن انجام گردید 16رده های سنی زیر 





(1400بهمن 15) سال 9تمرینات رده سنی زیر 





شرکت در مسابقات قهرمانی کشورپیست اسکی شمشک 



سپاس از توجه شما


