
 رئیس فدراسیون در سومین جشنواره صعودهای برتر« رضا زارعی»متن سخنرانی 

 خدا بنام

 مبارک ماه در عزیزان شما عبادات و طاعات قبولی آرزوی با و گرانقدر حضار خدمت احترام و ادب سالم، عرض ضمن

 سروران شما خدمت در ورزشی صعودهای و کوهنوردی برتر صعودهای جشنواره سومین در اینکه از خرسندیم رمضان،

 .بود خواهیم گرامی

 آمده جشنواره تعریف در

 است تکرار معنای به واره و شادی مجلس معنای به جشن

 این حوزه در که است فعالیتهایی گرامیداشت نیز ورزشی صعودهای و کوهنوردی برتر صعودهای جشنواره برگزاری از هدف

 ها جشنواره روند، نمی رقابت انگیزه ایجاد دنبال به ها جشنواره در هیچگاه عمل در. گرفته صورت گذشته یکسال طی رشته

 حوادث و رخدادها از فارغ ما ورزش فعالیت حوزه در بخصوص افراد که است دورهمی امروزیها قول به یا گردهمآیی نوعی

 . پردازند می بازدید و دید به

 گردید دریافت دارد مان رشته ورزشی بلوغ از نشان که مناسبی متنوع گزارشات رویکرد همین با جشنواره سومین در نیز امسال

 اند نهاده سر پشت را جدی کوهنوردی سالها پرکار و ادعا بی کدام هر که جشنواره داوری تیم های دیدگاه خروجی شاهد امروز و

 .بود خواهیم

 واقع در. است داوری تیم فنی سلیقه و رویکرد گویای اید بوده آن شاهد فدراسیون سایت در قطعا که جشنواره اولیه نتایج اما

 برخی ایشان فنی نگاه اگرچه. نموده پیشین جشنواره از متمایز آنرا و افزوده جشنواره جذابیت بر که است متفاوت رویکرد همین

 بر نو مسیرهای گشایش چون ارزشی با انتخابهای اما داده قرار فنی صعودهای پس در را کوهنوردی حوزه باارزش پیمایشهای

 یک هر که سبالن شمالی یخچال از سریع صعود و دماوند به صعود مسیر ترین پرهیبت صعود و تالش کوه، علم دیواره روی

 . است کشورمان در داخلی کوهنوردی اوج و بلوغ گویای آید می شمار به ما از بسیاری برای نیافتنی دست آرزویی

 همان امر این. گردیده مواجه مخاطبین سوی از نظر و نقد رویکرد با نگاه این که خرسندیم جشنواره برگزاری با همزمان اینک

. میکنند رصد را کشورمان رشد به رو کوهنوردی که است آیندگانی به دهنده خط و برتر صعودهای جایگاه ارتقاء برای ما تالش

 .کنید هدایت پویایی و رشد این در را ما خود سازنده نقدهای با پس

 صعودهای و کوهنوردی فدراسیون تشکر و تقدیر مراتب حاضر، میهمانان و عزیزان شما یکایک از قدردانی ضمن پایان در

 داوری تیم از همچنین. میداریم اعالم نمودند ارسال برایمان را خود های برنامه گزارشات که بزرگوارانی تمامی از را ورزشی

 عزیزان این رویکرد و تالشها تا باشد. میکنیم قدردانی ارسالی گزارشهای بررسی و تالش ساعتها و روزها بابت جشنواره این

 . آورد فراهم را کوهنوردی عرصه در فنی و زمستانی نوی فعالیتهای در رشته به عالقمند جوانان توجه موجب

 .آرزومندیم همایش این در را خوش و خوب ساعاتی برایتان

  باشید موفق
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