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Kurs ABC
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Załóż kask!   Wepnij auto!   Zawiąż węzeł na końcu liny!   Zakręć karabinek!
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Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce. System szkolenia.
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Wspi�nacz�ka�jest�sta�ty�stycz�nie�bez�piecz�nym�spor�tem�(w po�rów�na�niu

do spor�tów�konk�tak�to�wych�np.�pił�ki�noż�nej)�jed�nak�za�wsze�mo�że�się

zda�rzyć�ja�kiś�uraz�czy�kon�tu�zja.�

W Pol sce nie są praw nie wy ma ga ne upraw nie nia ty pu Kar ta Ta ter -

ni ka czy in ne po dob ne do Pra wa Jaz dy. Wspi nacz kę mo że upra wiać każ -

dy. Je dy nie wła ści cie le obiek tów lub te re nów wspi nacz ko wych mo gą

re gu lo wać za sa dy upra wia nia wspi nacz ki na swo im te re nie. Moż -

na uczyć się wspi na nia od do świad czo nych ko le gów, war to jed nak

prze szko lić się u in struk to ra z od po wied ni mi upraw nie nia mi, że by mieć

pew ność, że wie dza nam prze ka za na jest spraw dzo na i po zwo li nam

na bez piecz ną wspi nacz kę.

W Pol sce ist nie ją dwa nie za leż ne sys te my szkol nic twa wspi nacz ko -

we go re ali zo wa ne przez: in struk to rów wspi nacz ki po sia da ją cych

upraw nie nia pań stwo we (in struk tor wspi nacz ki spor to wej, in struk tor

wspi nacz ki wy so ko gór skiej) oraz in struk to rów Pol skie go Związ ku Al pi -

ni zmu (in struk tor wspi nacz ki skal nej, in struk tor ta ter nic twa, in struk tor

al pi ni zmu).

Kur sy któ re są re ali zo wa ne, do ty czą róż nych ro dza jów ak tyw no ści

wspi nacz ko wej:

a) kurs wspi na nia na sztucz nej ścia nie z gór ną ase ku ra cją (ABC)

b) kurs wspi na nia na sztucz nej ścia nie z dol ną ase ku ra cją (DEF)

c) kurs wspi nacz ki spor to wej (ABC+DEF) po zwa la na sa mo dziel ne

wspi na nie się na sztucz nej ścia nie lub w te re nie po dro gach ubez -

pie czo nych

d) kurs „mi gra cja w ska ły” – przej ście ze sztucz nej ścia ny w ska ły, dro -

gi ubez pie czo ne

e) kurs „tra do wy” – wspi na nie się na „Wła snej” ase ku ra cji, czy li za kła -

da nie prze lo tów (ko ści, frien dy, ca my)

f) kurs skał ko wy – obej mu je wspi nacz kę spor to wą i tra do wą

g) kurs ta trzań ski let ni

h) kurs ta trzań ski zi mo wy

i) spe cja li stycz ne kur sy i szko le nia wspi nacz ko we, np: kurs z to po gra -

fii i te re no zna stwa, kurs tech nik li no wych, kurs la wi no wy, kurs

wspinaczki w lodzie, kurs drytoolingu itp
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Skale wspinaczkowe

Trud no ści dróg wspi nacz ko wych wy ra żo ne

są w róż nych ska lach wspi nacz ko wych w za -

leż no ści od re jo nu wspo inacz ko we go. Za wsze

im wyż sza „cy fra”, tym trud niej sza jest dro ga.

W Pol sce są uży wa ne prak tycz nie 3 ska le

wspi nacz ko we: fran cu ska (głów nie na ścian -

kach wspi nacz ko wych), Kur ty ki (głów nie

w skał kach) i UIAA/Ta trzań ska (w Ta trach).

Ska le wspi nacz ko we nie są w peł ni rów no -

le głe/kom pa ty bil ne, gdyż w każ dym z tych re -

jo nów wspi nacz ko wych są in ne wa run ki,

in na ska ła, in ne środ ki ase ku ra cji.

Przed sta wio ne obok ska le wspi nacz ko we

do ty czą let nich wa run ków, zi mą obo wią zu ją

do dat ko we ska le: lo do wo -śnie go wa (np. WI5)

lub mik sto wa (np. M5).

Przed roz po czę ciem wspi nacz ki war to się

do wie dzieć ja kiej trud no ści jest na sza dro ga,

że by nie wbić się w coś z cze go bę dzie my mu -

sie li się wy co fać ze wzglę du na brak umie jęt -

no ści. Cho ciaż cza sa mi war to wsta wiać się

w dro gi trud niej sze od te go co ro bi li śmy do tej

po ry, bo tyl ko tak mo że my zbu do wać pro gr es

swo ich umie jęt no ści.


