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Techniki linowe
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Załóż kask!   Wepnij auto!   Zawiąż węzeł na końcu liny!   Zakręć karabinek!



k2.waw.pl

K2 Warszawa – Warszawska Szkoła Wspinania – Materiały Metodyczne

Zjazd na linie (w górnym przyżądzie)

1. Do cho dzi my do sta no wi ska zjaz do we go

2. Za kła da my au to ase ku ra cję za po mo cą lon ży (ta śma 80-90 cm z za wią za nym wę złem na środ ku i ka ra bi nek za krę ca ny)

Je�śli�je�ste�śmy�pierw�szą�oso�bą�zjeż�dża�ją�cą:

a).�Spraw�dza�my�ja�kość�sta�no�wi�ska�zjaz�do�we�go�(czy�ta�śmy�nie�są�prze�tar�te,�czy�hak�się�nie�ru�sza,�itp)

b).�Zwią�zu�je�my�li�nę�klucz�ką�lub�po�dwój�ną�klucz�ką

c).�Prze�wle�ka�my�li�nę�przez�punkt�zjaz�do�wy�(ring,�ka�ra�bi�nek,�pę�tla,�ma�lion)

d).�Za�pa�mię�tu�je�my�po któ�rej�stro�nie�prze�lo�tu�jest�wę�zeł,�aby�po zjeź�dzie�cią�gnąć�za wła�ści�wą�li�nę

e).�Na obu�koń�cach�li�ny�wią�że�my�wę�zły�(klucz�ka,�ósem�ka)

d).�Kla�ru�je�my�i rzu�ca�my�li�nę�–�każ�dą�po�łów�kę�od�dziel�nie�(ostrze�ga�my�lu�dzi�po�ten�cjal�nie�znaj�du�ją�cych�się�po�ni�żej�nas�–�„Uwa�ga�li�na!!!”)

3. Za wią zu je my na li nie pru sik/blo ker (wę zeł ma obej mo wać obie po łów ki li ny)

4. Wpi na my pru sik do łącz ni ka uprzę ży ka ra bin kiem za krę ca nym i za krę ca my ka ra bi nek

Je�śli�nie�je�ste�śmy�pierw�szą�oso�bą�zjeż�dża�ją�cą:

a).�Prze�su�wa�my�punkt�w któ�rym�li�na opie�ra�się�o prze�lot,�tak�aby�li�na nie�pra�co�wa�ła�w tym�sa�mym�miej�scu�–�wy�star�czy�kil�ka�cen�ty�me�trów

5. Prze su wa my lek ko li nę przez pru sik po zwa la jąc mu prze jąć cię żar zwi sa ją cej li ny

6. Wpi na my przy żąd zjaz do wy w lon żę w jej po ło wie (pod wę złem na środ ku)

7. Wpi na my obie po łów ki li ny w przy żąd

8. Wy bie ra my luz

9. Spraw dza my czy wszyst ko za pię li śmy do brze i te sto wo ob cią ża my li nę

10. Od pi na my au to ze sta no wi ska i za pi na my je np do wol ne go otwo ru w re ver so

11. Je dzie my trzy ma jąc li nę jed ną rę ką w oko li cach uda, a dru gą rę ką prze su -

wa jąc pru sik

12. Po do je cha niu do ko lej ne go sta no wi ska zjaz do we go za kła da my au to

13. Wy pi na my li nę i in for mu je my, że „Li na wol na!!!”

Je�śli�je�ste�śmy�ostat�nią�oso�bą�zjeż�dża�ją�cą:

a).�za�bez�pie�cza�my�li�nę�przed spad�nię�ciem�ze�sta�no�wi�ska

b).�roz�wią�zu�je�my�wę�zeł�na koń�cu�li�ny�(patrz 2.e.)

c).�ścią�ga�my�li�nę,�cią�gnąc�za za�pa�mię�ta�ną�wcze�śniej�po�łów�kę�li�ny�(patrz 2.d.)

14. Cze ka my na resz tę ze spo łu i kon ty nu uje my zjaz dy



K2 Warszawa – Warszawska Szkoła Wspinania – Materiały Metodyczne

Zjazd na linie (przejazd przez węzeł)
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1. Zjeż dża my „w gór nym przy żą dzie”

2. Ob ser wu je my li nę pod so bą (czy nie jest za kli no wa na, uszko dzo na,

ze rwa na lub czy nie ma na niej wę zła)

3. Sta ra my się nie do pu ścić do na je cha nia pru si kiem na wę zeł

4. Je śli wi dzi my pod so bą wę zeł – pusz cza my pru sik, po wo du jąc za blo -

ko wa nie li ny w przy żą dzie zjaz do wym

5. Je śli się da to roz wią zu je my wę zeł i je dzie my da lej

6. Je śli się nie da roz wią zać wę zła:

a) bie rze my dru gi pru sik i wią że my go na li nie po wy żej przy żą du

b) wpi na my w gór ny pru sik na sze au to

c) lu zu je my dol ny pru sik, po zwa la jąc gór ne mu pru si ko wi prze jąć cię -

żar cia ła

d) za kła da my do dat ko wą ase ku ra cję, np. wpi na my do uprzę ży klucz -

kę za wią za ną na li nie po ni żej wszyst kich wę złów lub za kła da my

do dat ko wy prze lot w ścia nie

e) roz wią zu je my dol ny pru sik i za wią zu je my go po ni żej omi ja ne go

wę zła

f) wy pi na my li nę z re ver so i wpi na my ją po now nie po ni żej mi ja ne go

wę zła

g) pod su wa my dol ny pru sik mak sy mal nie do gó ry, wy bie ra my luz

na przy żą dzie

h) od blo ko wu je my gór ny pru sik, po zwa la jąc dol ne mu pru si ko wi za -

blo ko wać li nę w przy żą dzie i prze jąć cię żar cia ła

i) li kwi du je my do dat ko wą ase ku ra cję

7. Je dzie my da lej w dół ob ser wu jąc li nę
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Zmiana na prowadzeniu (asekuracja z górnego i dolnego stanowiska)
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1. Wspi na jąc się do cho dzi my do sta no wi ska

2. Spraw dza my ja kość punk tów sta no wi sko wych

3. Za kła da my au to przy po mo cy lon ży lub li ny i wy blin ki, wpi na -

jąc się do jed ne go z punk tów sta no wi sko wych (in for mu je my

ase ku ru ją ce go: „Mam au to!”)

4. Ewen tu al nie do kła da my do dat ko we punk ty sta no wi sko we

5. Łą czy my punk ty sta no wi sko we, bu du jąc sta no wi sko (sa mo na -

staw ne, czę ścio wo sa mo na stwa ne, qu ad)

6. Two rzy my punkt cen tral ny sta no wi ska wpi na jąć ka ra bi nek za -

krę ca ny

7. Wpi na my re ver so w punkt cen tral ny, wpi na my li nę w re ver so,

in for mu je my dru gie go wspi na cza: „Mo żesz iść!”

8. Ase ku ru je my dru gie go wspi na cza

9. Dru gi wspi nacz do cho dzi do sta no wi ska, wpi na au to w wol ny

punkt

10. Gdy usły szy my „Mam au to!” – prze sta je my ase ku ro wać

11. Wy mie nia my sprzęt, kla ru je my li nę, itp

12. Za kła da my prze lot kie run ko wy (np. naj wy żej po ło żo ny i pew ny

punkt sta no wi ska lub punkt cen tral ny je śli mo że my sta nąć po -

ni żej punk tu cen tral ne go)

13. Prze kła da my li nę przez punkt kie run ko wy, wpi na my re ver so

w łącz nik uprzę ży, wpi na my obie po łów ki li ny w re ver so

14. In for mu je my pro wa dzą ce go wspi na cza: „Mo żesz iść!”

15. Ase ku ru je my

16. Gdy usły szy my od pro wa dzą ce go wspi na cza „Mam au to”,

prze sta je my ase ku ro wać i ogar nia my fan ty na sta no wi sku

– nie li kwi du jąc go

17. Gdy usły szy my od pro wa dzą ce go wspi na cza „Mo żesz iść”, li -

kwi du je my sta no wi sko, in for mu je my: „Idę!” i wspi na my się.


