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Una  por la 
 Prevento de malaperoj en la montaro  

 

 

Tiu ĉi una renkontiĝo proponas komenci en la Pirineoj interŝanĝan kaj novigadan dinamikon 
por mapliigi la alarmo-limtempon kaj lokalizo-limtempon de la skiantoj en danĝera situacio. 
 

Montaro estas libereca teritorio. Sed praktiko de sporto en natura medio enhavas riskojn, ofte 
mortoriskon, en kazo de akcidento, de senmovebligo aŭ izoliteco, kia ajn estas la nivelo de la 

praktikantoj. 
 
Kiel fari por ke neĝo ĉiam restu plezuro, ke ĝi pardonu la ne-antaŭviditajn malfacilaĵojn, la 

devojiĝon en malvarmo kaj nebulo, kaj teknikajn erarojn, pri taksado aŭ konduto? 
 

Provizora programo 

 

Ĵaŭde la 30an de januaro          Prologo 

    Kinejo Le Lary aŭ plurfaka  Salono (Salle Polyvalente) de la St Lary-urbodomo 

   
14a 00 – 16a 30   Animado pri « sekureco kai prevento » sur la ski-padoj de St Lary 

 
18a 00    Prezento de premiitaj filmoj de la « Ride Pyrénées Film 2013 » de Pau.  

                Parolado : « Adrenalina impulso, la risk-allogo » 
 
Vendrede 31an de januaro              Renkontiĝoj kaj debatoj 

             Prelegejo kaj plurfaka salono (salle polyvalente) de la St Lary-urbodomo 

 
  
9a 00    Skiado kaj libera praktikado (« freeride »),  regado kaj fortaj sensaĵoj 

Atendataj kontribuoj de: Association Hot Big’Or / Snowboard-Club de saint Lary/ Stade Montois Ski/ CAF 

Club Alpin Français d’Oloron/ESF Ecole du Ski Français/UCPA Centre de St Lary / FFME Fédération 

française de la montagne et de l’escalade. 

 
10a 30   Preventi la situaciojn kun morto-risko  

Atendataj kontribuoj : Altiservice/ groupement N-py/ Régie du Pic du Midi / Nieve de Aragon/ Amaron / 
Baquera Beret / Anem Association nationale des élus de la montagne (Nacia Asocio de la politikaj elektitoj 
sur la montaro) / ACEM Associacio Catalana d’Estacions d’Esqui/ Activitats de Muntanya /Météofrance 
  

13a 00   Libera aŭ komuna tagmanĝo ( rezervado laŭ  anticipa enskribiĝo)  
 
15a 00  Novigi por alarmi kaj sendi helpbrigadojn 

Atendataj kontribuoj : PGHM /SAMU / Ecole d’Ingénieurs CESI (inĝeniero-lernejo de Pau) / Recherche 
Innovation (Esploro kaj Novigo)(1) / Basera GRUP application ALPIFY/ Equipementiers de DVA et 
dispositifs de secours ARVA, RECCO… (Produktistoj de ekipaĵoj kaj sekureco-aranĝoj) /ANENA 

 

17a 00    Bilanco / Trofeo pri la novigado YES WE RIDE® transdonota de sportisto-famulo 

 
17a 30  Solena fermo kaj koktelo  

 
 
*Ekde oktobro 2012, la prevento de malaperoj en la montaraj sportaj praktikoj estas integrita de CESI kiel fako de aplikataj 
esploroj. Dudeko da inĝenier-studentoj elektis tiun ĉi esplorkampon. 

 



 Pri la organizanto

 

La asocio NOPOLES® celas subteni kaj starigi ĉiujn agadojn de ĝenerala intereso kontribuantajn al 
la prevento de akcidentoj kaj malaperoj ligitaj al la montaraj  aktivaĵoj. 

 
NOPOLES® estis kreita memore al Benjamin,  spertega “freerider”, forpasinta sur la St Lary-a ski-
areo, la 29an de januaro 2012. La cirkonstancoj de lia malapero montris la urĝecon plibonigi la 
alarm- kaj lokaliz-dispoziciojn rilate al la devojiĝintaj akcidentitaj skiantoj. 
 
La projekto NOPOLES YES WE RIDE® proponas eduki la junajn « riders » kaj  malpliigi la alarmo-

limtempon. www.nopoles.org 
 
 

 

 

 

 La unuaj partneroj

     HotBig’Or

   
 

 

 

 

Praktikaj informoj 

 
Senpaga aliĝo (krom la manĝo de la 31-a de 
januaro). 
 
La aliĝo ebligas partopreni la renkontiĝon kaj la sole-
nan koktelfermon kaj ankaŭ favorprezan gastigadon 
kun etendiĝo al semajnfina skibileto.   
 

 
 

Adhérents Nopoles  
 

Conditions particulières pour les organisateurs 

et contributeurs. 

Informations auprès de la secrétaire de l’association 
Nopoles. 

 
 
 

Kiel aliĝi kaj ek de kiam ? 

Inscriptions Ekde nun ĝis vendredo la 24a de janua-
ro. 
 
Vi ricevos konfirmon de via rezervado por la manĝoj 

post enkasigo de via pago. 
Site www.nopoles.org « CONTACT » 

http://www.nopoles.org/contact/ 

contact@saintlarytour.com  / www.saintlarytour.com 

http://www.nopoles.org/
http://www.nopoles.org/
http://www.nopoles.org/contact/
mailto:contact@saintlarytour.com


 

Coordonnées GPS : Lat x Lon : 42.8176605, 0.3237979 
 

 
 
 
 

Una  por la 
 Prevento de malaperoj en la montaro  

 

<Aliĝu kiel eble plej frue por faciligi rezervadojn 

<informiĝu regule pri la organizado de tiu ĉi unua transpirinea renkontiĝo ĉe NO-

POLES.ORG 

 
 

 
 
 

Pliaj informoj : 00336 01 77 57 60 aŭ « kontakto » ĉe NOPOLES.ORG 

 


