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Σοχχορσο Συ Ροχχια Τεχνιχηε ∆ι Βασε|πδφασψµβολ φοντ σιζε 11 φορµατ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ χατεγοριχαλλψ δισχοϖερ α συππλεµενταρψ εξπεριενχε ανδ δεεδ βψ σπενδινγ µορε χαση. νεϖερτηελεσσ ωηεν? χοµπλετε ψου τολερατε
τηατ ψου ρεθυιρε το γετ τηοσε αλλ νεεδσ συβσεθυεντλψ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου τρψ το αχθυιρε σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ
σοµετηινγ τηατ ωιλλ γυιδε ψου το υνδερστανδ εϖεν µορε ιν τηε ρεγιον οφ τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, νεξτ ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ δεφινιτελψ οων τιµε το δισχηαργε δυτψ ρεϖιεωινγ ηαβιτ. ιν τηε µιδστ οφ γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ σοχχορσο συ ροχχια τεχνιχηε δι βασε βελοω.
Χορσο ΣΑ2/ΣΒΑ2 2012 − Μοϖιµεντι βασε συ ροχχια
Χορσο ΣΑ2/ΣΒΑ2 2012 − Μοϖιµεντι βασε συ ροχχια βψ ΣχυολαΣχιαλπινισµο 7 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 48 σεχονδσ 47,331 ϖιεωσ Λεζιονε πρατιχα , δι ροχχια , δελ
χορσο ΣΑ2/ΣΒΑ2 2012 δελλα χοµµισσιονε ιντερσχυολε ΧΑΙ Βεργαµο.
ΧΟςΙ∆−19 | ΛΕΖΙΟΝΙ ∆Ι ΑΛΠΙΝΙΣΜΟ: Χοµε ρισαλιρε λε χορδε δυραντε υνα δισχεσα ιν χορδα δοππια
ΧΟςΙ∆−19 | ΛΕΖΙΟΝΙ ∆Ι ΑΛΠΙΝΙΣΜΟ: Χοµε ρισαλιρε λε χορδε δυραντε υνα δισχεσα ιν χορδα δοππια βψ Αδϖεντυρε ∆ρεαµερσ 9 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 16
σεχονδσ 18,116 ϖιεωσ Ιµµαγινατε , δι , σχενδερε ιν χορδα δοππια δα υνα παρετε. Νον ριυσχιτε α τροϖαρε λα σοστα οππυρε λ∋αϖετε συπερατα ε δοϖετε
ρισαλιρε.
Αρραµπιχαρε δα πριµο δι χορδατα ι µοσχηεττοναγγι
Αρραµπιχαρε δα πριµο δι χορδατα ι µοσχηεττοναγγι βψ ∆ολοµιτι Ουτδοορ 8 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 33 σεχονδσ 137,676 ϖιεωσ Ταττιχα δ∋αρραµπιχατα δα πριµι ,
δι , χορδατα: χοµε ποσιζιοναρε ι ρινϖιι ε χοµε ινσεριρε λα χορδα νει ρινϖιι , δι , προγρεσσιονε.
ΤΕΧΝΙΧΑ ∆Ι ΜΟςΙΜΕΝΤΟ − ΠΑΡΤΕ 1
ΤΕΧΝΙΧΑ ∆Ι ΜΟςΙΜΕΝΤΟ − ΠΑΡΤΕ 1 βψ Ματτεο Ωιλλ Βερτολοττι 12 ψεαρσ αγο 9 µινυτεσ, 50 σεχονδσ 175,392 ϖιεωσ Ιλλυστραζιονε δελλα , Τεχνιχα δι ,
Μοϖιµεντο δα υτιλιζζαρε δυραντε λ∋αρραµπιχατα.
αρραµπιχατα συ στραπιοµβο
αρραµπιχατα συ στραπιοµβο βψ πια χοελλι 3 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 40 σεχονδσ 10,780 ϖιεωσ Σιµονε Βοναχχια λιβερα λα ϖια ∴∀φυµο ε λιβερο∴∀. Νελλα φαλεσια
, δι , Σολοπαχα.Χοµυνε , δι , Βενεϖεντο(Χαµπανια) Υν λυνγο ϖιαγγιο , δι , 30 ...
Προγρεσσιονε συ γηιαχχιο ε αυτοσοχχορσο
Προγρεσσιονε συ γηιαχχιο ε αυτοσοχχορσο βψ ΧΑΙ Σχυολα Φρανχο Αλλεττο 5 ψεαρσ αγο 43 µινυτεσ 73,048 ϖιεωσ Τεχνιχηε δι , προγρεσσιονε , συ , γηιαχχιο ε
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αυτοσοχχορσο χον ςανζο.
Ροπε σολο. Αυτοσιχυρα γριγρι νον µοδιφιχατο
Ροπε σολο. Αυτοσιχυρα γριγρι νον µοδιφιχατο βψ Πυφφοχλιµβερ 2 µοντησ αγο 3 µινυτεσ, 3 σεχονδσ 712 ϖιεωσ ∆εσχριττιϖο.
ΧΟΣΑ ΠΟΡΤΑΡΕ ΙΝ ΜΟΝΤΑΓΝΑ − 2 ΠΑΡΤΕ ∗ΖΑΙΝΟ ΠΕΡ ΑΛΠΙΝΙΣΜΟ∗
ΧΟΣΑ ΠΟΡΤΑΡΕ ΙΝ ΜΟΝΤΑΓΝΑ − 2 ΠΑΡΤΕ ∗ΖΑΙΝΟ ΠΕΡ ΑΛΠΙΝΙΣΜΟ∗ βψ Ανδρεα ςαλερι 8 µοντησ αγο 7 µινυτεσ, 12 σεχονδσ 2,059 ϖιεωσ Χιαο ραγαζζι,
βεντροϖατι , συλ , χαναλε θυεστα  λα σεχονδα παρτε δελλα σεριε ΧΟΣΑ ΠΟΡΤΑΡΕ ΙΝ ΜΟΝΤΑΓΝΑ. Νελ ϖιδεο νον σονο ...
Χοµε φαρε υνα χαλατα ιν χορδα δοππια | Μανοϖριαµοχι τυττι| Επισοδε 3
Χοµε φαρε υνα χαλατα ιν χορδα δοππια | Μανοϖριαµοχι τυττι| Επισοδε 3 βψ Μαρχο ∴υ0026 Αλιχε 8 µοντησ αγο 6 µινυτεσ, 25 σεχονδσ 48,382 ϖιεωσ Ραγαζζι ιν
θυεστο επισοδιο ϖι ινσεγνερ∫ χοµε αφφρονταρε υνα χαλατα ιν χορδα δοππια. Σε ηαι τροϖατο θυεστο ϖιδεο υτιλε ισχριϖιτι αλ ...
Παρανχο ΜΕΖΖΟΠΟΛ∆Ο
Παρανχο ΜΕΖΖΟΠΟΛ∆Ο βψ ΧΑΙ Σχυολα Φρανχο Αλλεττο 7 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 57 σεχονδσ 64,943 ϖιεωσ
Φερρατα Αγλιο − Τοφανα δι Μεζζο
Φερρατα Αγλιο − Τοφανα δι Μεζζο βψ ΜασσιµοΒολογναΙταλψ 3 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 54 σεχονδσ 18,730 ϖιεωσ Τακεν ον ϑυλψ 2017 ιν τηε ∆ολοµιτε
µουνταινσ − Ιταλψ.
Σιχυρι ιν Μονταγνα − Συλ γηιαχχιαιο, λα προγρεσσιονε ιν χορδατα
Σιχυρι ιν Μονταγνα − Συλ γηιαχχιαιο, λα προγρεσσιονε ιν χορδατα βψ Χορπο Ναζιοναλε Σοχχορσο Αλπινο ε Σπελεολογιχο 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 10 σεχονδσ
3,224 ϖιεωσ Σπεσσο πι υν∋εσχυρσιονε  ιν θυοτα, πι αυµεντα ιλ γραδο , δι , διφφιχολτ◊. Περ θυεστο  ιµπορταντε πορταρε αλ µασσιµο ιλ λιϖελλο , δι , ...
ςΙ∆ΕΟ ΤΥΤΟΡΙΑΛ − ΛΑ ΦΑΛΕΣΙΑ: ΙΟ ΜΙ ΦΙ∆Ο, ΤΥ ΤΙ ΦΙ∆Ι, ΜΕΓΛΙΟ ΧΟΝΤΡΟΛΛΑΡΕ
ςΙ∆ΕΟ ΤΥΤΟΡΙΑΛ − ΛΑ ΦΑΛΕΣΙΑ: ΙΟ ΜΙ ΦΙ∆Ο, ΤΥ ΤΙ ΦΙ∆Ι, ΜΕΓΛΙΟ ΧΟΝΤΡΟΛΛΑΡΕ βψ Σοχχορσο Αλπινο ε Σπελεολογιχο Τρεντινο 2 ψεαρσ αγο 1 µινυτε,
55 σεχονδσ 3,939 ϖιεωσ ∴∀∆ισπερατε ινφορµαζιονι , δι , µονταγνα∴∀  υν∋ινιζιατιϖα δελ Ταϖολο τρεντινο δελλα µονταγνα, , δι , χυι φαννο παρτε , Σοχχορσο ,
αλπινο, ...
ΟΦΦΙΧΙΝΑ77 − Χορσο δι Αλπινισµο Ινϖερναλε Βασε | Αττιϖιτ◊ σϖολτε τρα Γραν Σασσο ε Τερµινιλλο
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ΟΦΦΙΧΙΝΑ77 − Χορσο δι Αλπινισµο Ινϖερναλε Βασε | Αττιϖιτ◊ σϖολτε τρα Γραν Σασσο ε Τερµινιλλο βψ ΟΦΦΙΧΙΝΑ77 ΦοτοΓραφΑρτι 1 ωεεκ αγο 5 µινυτεσ,
52 σεχονδσ 73 ϖιεωσ ΧΟΡΣΟ ΒΑΣΕ , ∆Ι , ΑΛΠΙΝΙΣΜΟ ΙΝςΕΡΝΑΛΕ, , ΣΥ , ΤΕΡΡΕΝΟ ΜΙΣΤΟ (ΝΕςΕ, ΓΗΙΑΧΧΙΟ Ε , ΡΟΧΧΙΑ , ). Χορσο βασε περ ιµπαραρε
αδ ...
Αρραµπιχατα συ ροχχια: χοσα σιγνιφιχα φοραρε συ ροχχια
Αρραµπιχατα συ ροχχια: χοσα σιγνιφιχα φοραρε συ ροχχια βψ Ηιλτι Ιταλια 3 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 44 σεχονδσ 10,722 ϖιεωσ
.
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