Kurs Wspinaczki po Drogach Ubezpieczonych
Jego celem jest przyswojenie wszystkich niezbędnych umiejętności i wiedzy, potrzebnych
do wspinaczki po ubezpieczonych drogach wspinaczkowych w skałkach. jest to naturalna kontynuacja
kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, lub propozycja dla osób, które się wspinają trochę dłużej,
ale chciałyby robić to bezpieczniej lub efektywniej.
Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców po ukończeniu 16 roku życia.
Cena kursu: 400 zł/osobę przy grupie 4-8 osób
przy mniejszej lub większej ilości osób, lub w przypadku kursów prowadzonych w preferowanych przez
Was miejscach (szkolimy na terenie całego kraju), ceny do indywidualnego ustalenia.
Czas trwania: 4 dni.

Ramowy program kursu:
1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie,
prawidłowe użycie, na co zwracać uwagę, sprawdzanie stanu i kiedy wymienić na nowy):








liny, rep sznury i taśmy;
uprzęże biodrowe;
karabinki i ekspresy;
przyrządy asekuracyjne;
stałe punkty asekuracyjne;
buty wspinaczkowe i akcesoria: magnezja, woreczek.

3. Rozgrzewka wspinaczkowa.
4. Zasady asekuracji:








asekuracja górna (ubieranie uprzęży, wykorzystanie gotowego stanowiska a także założenie
własnego, wiązanie się liną, wpinanie liny w przyrząd asekuracyjny, wzajemna kontrola przed
rozpoczęciem wspinaczki, obsługa przyrządu oraz półwyblinki z karabinkiem HMS, komendy
wspinaczkowe, opuszczanie na ziemię);
asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki, nauka
odpadnięć i wyłapywania lotów, właściwa postawa asekurującego, uwalnianie się z agrafki);
blokowanie przyrządu węzłem flagowym;
dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
wspinaczka drogą dwuwyciągową - zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

5. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja)
bulderującego.
6. Węzły i ich zastosowanie: ósemka pojedyncza, ósemka powrotna, podwójna ósemka, ósemka
równoległa, kluczka, stoper, półwyblinka, wyblinka, flagowy, węzły zaciskowe. Zwijanie
i przenoszenie liny.
7. Technika wspinania:





wykorzystanie chwytów i stopni;
ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
wspinaczka statyczna i dynamiczna;
zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

8. Podstawy technik linowych: zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe;
zjazd z pośrednim stanowiskiem.
9. Rozciąganie i trening wyrównawczy.
10. Skale trudności używane w skałkach.
11. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu
wspinaczki po drogach ubezpieczonych.

Karta zgłoszenia na kurs
Wspinaczki po Drogach Ubezpieczonych
org. przez firmy TDMA i Goutec
prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami

Data szkolenia..............................

Imię/imiona i nazwisko................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia..............................................................................................................
miejsce zamieszkania...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Numer PESEL..........................................................
Adres e-mail...............................................................................
Numer telefonu......................................................
Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych kursu
Wspinaczki po Drogach Ubezpieczonych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (dz.u. 133/97 poz. 883 ze zm.).
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas szkolenia na stronie internetowej firm
TDMA & Goutec oraz Polskiej Szkoły Alpinizmu, a także ich profilach na portalach społecznościowych w celach
promocyjnych kursów/szkoleń organizowanych przez firmy TDMA & Goutec oraz Polską Szkołę Alpinizmu,
co się wiąże z wykorzystaniem w ww. miejscach mojego wizerunku.

..................................................................
miejscowość, data

..........................................................
czytelny podpis

