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Część I: Praktyka

1. Zakładanie uprzęży
Pamiętaj o prawidłowym zapięciu klamer.

     1.       2.

2. Lonża 
Lonża powinna być nie dłuższa niż zasięg naszej ręki (po zawiśnięciu na niej).

 a)  Najprostsza 
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 b) Z krawatem przy karabinku 

 c)  Z węzłem, umożliwia autoasekurację oraz zjazd w górnym przyrządzie przy użyciu 
jednej taśmy

3. Węzły 
Każdy węzeł osłabia linę, unikać "rozrywania" węzłów

 a) ósemka - węzeł stosowany m.in. do wiązania się do uprzęży, czy łączenia dwóch 
lin.  Pozwala  na  szybką  wizualną  kontrolę  poprawności  zawiązania  węzła,  pod 
obciążeniem potrafi mocno się zacisnąć dlatego warto ją poprawnie ułożyć. Nawet 
przy wspinaniu na wędkę nie używamy karabinków do połączenia się z uprzężą ze 
względu na niebezpieczeństwo otworzenia się zamka przy kontakcie ze skałą. 
▪ wiązanie się do uprzęży

www.prodi.gda.pl © Piotr Predkiel                                       Strona 4 z 47

http://Www.prodi.gda.pl/


▪ robienie pętli

  1.   2.   3. 
▪ łączenie lin, repów

       1.         2.

        3.        4.

www.prodi.gda.pl © Piotr Predkiel                                       Strona 5 z 47

http://Www.prodi.gda.pl/


 b) ósemka podwójna (uszy zająca) - m.in. do budowy stanowisk z liny

       1.         2.

        3.         4.

 c) stoper (supełek) - do zabezpieczenia węzłów

 d) taśmowy - końcówki powinny mieć minimum 5cm, przy nowej 
lub śliskiej taśmie 7cm

 1.  2. 3.
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 e) wyblinka - umożliwia zmianę długości autoasekuracji bez rozwiązywania węzła
• wiązanie dwoma rękoma
• wiązanie jedną ręką na dwa sposoby

 f) półwyblinka - do asekuracji ze stanowiska górnego, w sytuacjach awaryjnych może 
być  stosowana  zamiast  przyrządu  asekuracyjno-zjazdowego.  Szczególnie  istotne 
wtedy jest takie ułożenie liny żeby lina blokująca szła od strony pełnego ramienia 
karabinka, a w razie ułożenia się na zamku, dokręcała go.

• wiązanie dwoma rękoma
• wiązanie jedną ręką na dwa sposoby

 g) krawat - do lonży, w innych zastosowaniach nie zalecany ponieważ bardzo osłabia 
taśmę. Można nim łączyć taśmy, chociaż lepiej robić to karabinkiem. Może osłabiać 
pętle nawet o 75% co widać z materiałów Petzla:
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 h) skrajny  tatrzański -  musi  być  zabezpieczony,  zamiast  ósemki  stosowany  do 
wiązania  się  do uprzęży -  nie  zaciska się,  ale  nie  polecany ze względu na  to  że 
trudniej  "na  oko"  stwierdzić  czy  jest  prawidłowo zawiązany.  Bywa  używany do 
asekuracji w terenie łatwym, gdy nie mamy uprzęży. Nie stosować w terenie gdzie 
istnieje możliwość zawiśnięcia w pętli - nie jest to wygodne, a co gorsza po 10-15 
minutach zaczynamy się dusić.

 i) zderzakowy - do łączenia dwóch lin np. w pętlach prusika, mocno się zaciska, więc 
bywa z tego powodu wypierany przez ósemkę.

       1.         2. 

        3.         4.

www.prodi.gda.pl © Piotr Predkiel                                       Strona 8 z 47

http://Www.prodi.gda.pl/


 j)  motyl 

        1.        2.

        3.         4.

        4.         5.
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4. Blokowanie przyrządu węzłem flagowym
1. Lewą ręką blokujemy linę blisko przyrządu

2. Drugą ręką robimy pętle na pełnym ramieniu karabinka 

3. Następnie zabezpieczamy flagowy przed przypadkowym rozwiązaniem które może 
spowodować nadepnięcie na linę, gdy stoimy na ziemi a nawet ciężar zwisającej 
liny

www.prodi.gda.pl © Piotr Predkiel                                       Strona 10 z 47

http://Www.prodi.gda.pl/


5. Blokowanie półwyblinki. 
Blokowanie półwyblinki flagowym, wiązanym nie na karabinku a na wychodzącej linie

6. Węzły zaciskowe
Zacisną się tylko na grubszej linie, liczba oplotów zależy od wielu czynników, np. różnicy 
średnic, rodzaju lin, stopnia ich zużycia, namoknięcia itd.

• prusik

• stoper  taśmowy  -  może być wiązany z  repsznura,  jako  jedyny poprawnie pracuje 
wiązany z taśmy. 

www.prodi.gda.pl © Piotr Predkiel                                       Strona 11 z 47

http://Www.prodi.gda.pl/


• z krótkiej pętli – bloker

• stoper taśmowy z repa działa również w drugą stronę, wymaga wtedy mało oplotów i 
można go zawiązać nawet z krótkiej pętli

Po założeniu każdego węzła zaciskowego należy sprawdzić czy prawidłowo się blokuje.

7. Przyrządy zjazdowe/asekuracyjne
a) Płytka,  kubek,  reverso  itp.  -  bardzo  dobre  do  asekuracji  -  lekkie  wydawanie  i 

wybieranie liny, większa  siła hamowania. Płytka często posiada dwa otwory o różnej 
wielkości, trzeba ją dopasować do średnicy liny. Reverso przy standardowym wpięciu 
do cienkiej liny ma małą siłę hamowania, asekuracja dynamiczna-zalecane są rękawice. 
Przyrząd tego typu jest optymalnym rozwiązaniem do wspinaczki.

• Zakładanie: wpięcie do łącznika, zamek z lewej strony, przełożenie liny, zakręcenie 
zamka.
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a) 8 - skreca linę,  ciężko się podaje,  mała siła hamowania ale najbardziej  uniwersalna, 
działa  na  każdej  linie  niezależnie  od  jej  grubości,  ubłocenia,  zalodzenia  itd.,  duża 
pojemność  cieplna,  praktycznie  już  nieużywana  przy  wspinaczce  skałkowej,  co 
najwyżej jako przyrząd  zjazdowy. Zastosowanie np. w himalaizmie, gdzie poręczówki 
zazwyczaj nie są w najlepszym stanie i  innych przyrządów często nie  da się nawet 
wpiąć. 

• Zakładanie:  w  szpejarce  wpięta  przez  duże  ucho,  wpięcie  do  łącznika-zamek  ze 
strony przeciwnej do ręki hamującej, przełożenie liny, odpowiednie wpięcie ósemki, 
zakręcenie zamka.

Szybka ósemka - uważać na wyłamywanie zamka, mała siła hamowania, używać tylko 
gdy lina bardzo ciężko przechodzi w normalny sposób.

b) Gri-gri -  automatycznie  się  blokuje,  z  tego  powodu  nie  jest  zalecany  dla 
początkujących, którzy chcą dalej rozwijać się, ponieważ powoduje powstanie złych 
nawyków podczas asekuracji. Dobry przyrząd na ściankę wspinaczkową i do wspinania 
na wędkę, wydawanie liny przy prowadzeniu wymaga już nieco wprawy. Działa tylko 
na linie pojedynczej, więc warto mieć jeszcze jakiś inny przyrząd zjazdowy.

c) Karabinek typu HMS i zastosowanie węzła półwyblinki: bardzo skręca i niszczy linę 
dlatego do zastosowania tylko na górnym stanowisku i w sytuacjach awaryjnych.
Duża siła hamowania i poza karabinkiem nie jest potrzebne nic więcej. Przy zjeździe na 
podwójnej linie zalecane jest założenie półwyblinki osobno na każdej żyle, można w 
tym celu zastosować dwa karabinki. 

Szczególnie istotne jest  takie ułożenie liny żeby lina blokująca szła  od strony pełnego 
ramienia karabinka, a w razie ułożenia się na zamku, dokręcała go.
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8. Zjazdy
Uwaga na włosy!  Płynnie,  schodzimy a nie odbijamy się od ściany, żeby jak najmniej 
obciążać stanowisko.

a) Dolny  przyrząd -  prosty  w  implementacji,  może  sprawiać  trudności  przy 
odblokowywaniu, dlatego stosowany tam gdzie zależy nam na czasie i nie planujemy 
zatrzymywać się podczas zjazdu.
• Z prusikiem:

• uwalnianie  się  bez  sprzętu:  zablokowanie  przyrządu,   wyblinka,  pętla  lub 
owinięcie  liny  wokół  stopy,  wyprostowanie  się,  odblokowanie  węzła, 
uwolnienie stopy, odblokowanie przyrządu.

• Z shuntem - przyrząd zaciskowy który może być odblokowany pod obciążeniem 
poprzez:
• wciśnięcie blokady
• pociągnięcie za repik
• PRZED ODBLOKOWYWANIEM ZABLOKOWAĆ PRZYRZĄD 

ZJAZDOWY !

d) Górny  przyrząd -  uważać  żeby  węzeł/przyrząd  zaciskowy  nie  sięgał  do  przyrządu 
zjazdowego. Przygotowanie się do zjazdu bywa bardziej pracochłonne więc jeśli nie 
mamy  gotowej  lonży  lub  krótkiej  pętli  zazwyczaj  zjeżdżamy  w  dolnym.  Węzeł 
zaciskowy nie blokuje się mocno, jest to więc dobry sposób jeśli przy zjeździe często 
musimy się zatrzymywać np. w celu zdjęcia przelotów.
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Na lonży Bez lonży, repik wpięty do pętli nożnej

e) Przygotowanie liny do zjazdu
• Wpięcie  się  w  stanowisko  lonżą,  rozwiązanie  się  od  uprzęży  (wyblinkę 

która służyła do autoasekuracji zostawiamy wpiętą w karabinek, gdybyśmy 
upuścili linę cały czas jest przywiązana do stanowiska) 

• Przekładamy linę przez ring lub karabinek, wiążemy na końcach węzeł, aby 
przy długim zjeździe nie wyjechać z liny. 
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• Usuwamy wyblinkę lub inne zabezpieczenie liny przed jej utratą -lina jest 
przełożona przez ring i związana w pętlę, więc nawet jeśli przypadkiem ją 
upuścimy, nie stracimy jej. 

• Zwijamy podwójną linę, partner pomaga przekładać linę przez ring. 
• Krzyczymy komendę: "Uwaga lina! /Pozor lano! /Achtung, achtung....:) w 

celu ostrzeżenia zarówno przed spadającą liną jak i kamieniami które może 
strącić, rzucamy linę daleko od ściany aby o nic nie zahaczyła. 
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• Przygotowujemy się do zjazdu. 

f) Zjazd z  przepinką -  na stanowisku pośrednim przed ściągnięciem przekładamy linę 
przez ringa i przywiązujemy do uprzęży lub zawiązujemy jakiś węzeł, tak żeby lina 
przypadkiem nam nie uciekła

g) Zjazd do  założenia  wędki  -  czasami  ring  zjazdowy umieszczony jest  w miejscu  do 
którego dojście może być niebezpieczne - wtedy zakładamy stanowisko i opuszczamy 
się do ringa zjazdowego, przez który się przepinamy i jedziemy dalej.

h) Zjazd  ze  spita  -  nie  możemy  przełożyć  liny  bezpośrednio  przez  spita,  bo  może 
uszkodzić a nawet przeciąć linę. Jeśli możliwy jest wycof ze spita najlepiej wziąć ze 
sobą jakiś stary karabinek i go zostawić, istnieje patent z pętlą kevlarową którą można 
potem ściągnąć liną.

9. Asekuracja
a) na wędkę 

b) przy  prowadzeniu -  jedna  ręka  przed  przyrządem  wybiera  luz  -  ważne  żeby  nie 
ściągnąć partnera - lina musi luźno wychodzić z przyrządu.  Jeśli nie jesteśmy wpięci 
w stanowisko możemy w miarę potrzeb zbliżać i oddalać się od ściany co zwiększa 
szybkość wydawania/wybierania liny - szczególnie istotne jest to przy wpinkach. 
Nie wolno odchodzić zbyt daleko od ściany - w razie odpadnięcia może nas rozbić o 
ścianę  i  stracimy  kontrolę  nad  przyrządem,  przy  wspinie  na  własnej  asekuracji 
przeloty mogą zostać wyrwane.

www.prodi.gda.pl © Piotr Predkiel                                       Strona 17 z 47

http://Www.prodi.gda.pl/


c) spotowanie 

Przed pierwszą wpinką lub przy bulderingu asekurując partnera ustawiamy się tak 
aby przy ewentualnym odpadnięciu zapobiec upadkowi na głowę i zminimalizować urazy.

10.Wpinanie expresów 
Lina musi wychodzić od strony skały.  Zamek karabinka w który wpinamy linę 

powinien  być  zwrócony  w   przeciwną  stronę  niż  idziemy.  Jeśli  droga  idzie  prosto, 
ekspresy wpinamy na przemian: raz zamek z  prawej, raz z lewej.  

"Agrafka"- gdy przeloty są blisko siebie w drugi łatwo wpiąć linę która idzie do 
asekurującego, zamiast do nas.
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11.Podchodzenie po linie
1. na prusach - jedna pętla wpięta bezpośrednio do uprzęży, pętla nożna wpięta lonżą 

(mniej  zalecane  ekspresem)  aby  zachować  dwa  punkty  niezależnie  wpięte  w 
linę.Wygodniej jest gdy pętla nożna, odwrotnie niż na zdjęciu, jest na linie poniżej 
pętli piersiowej gdyż przy podsuwaniu pętli piersiowej lina jest napięta.

2. na przyrządach 
Croll  (przyrząd  piersiowy)  na  uprzęży 
piersiowej która służy tylko do stabilizacji i 
wpięty  do  uprzęży  biodrowej,  płania 
(przyrząd  nożny)  wpięty  do  lonży  (2 
niezależne  punkty  kontaktu  z  liną).  Na 
drugiej  linie  Shunt  który  zapewnia  nam 
dodatkową asekurację. 
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Technika podchodzenia: ruch jest najbardziej efektywny gdy noga wychodzi spod dolnej 
części pleców ;)

12.Osadzanie punktów przelotowych
• kostki: muszą się stykać ze skałą jak największą powierzchnią , jeśli powierzchnia 

styku jest mała kostka pod obciążeniem może się zdeformować i "wypłynąć" czyli 

wylecieć,  punkty  nietypowe,  wykorzystujące  cięgło-  o  śrubkę  od  spita,  w 

dziurkach, na oblaczkach

• heksy: mimośrodowo i normalnie, w szczelinach poziomych

• tricamy: bardzo użyteczne, szczególnie w poziomych szczelinach

• friendy:  szybko się osadzają, duży zakres, nie mogą  być zbyt mocno ściśnięte, lub 

osadzane w pozycji rozwartej, teoretycznie pracują w szczelinach równoległych a 

nawet lekko rozszerzających się (tylko w ostateczności)

• camaloty:  podobne do friendów, ale mają dwie ośki co umożliwia osadzanie ich w 

pozycji rozwartej 
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• pętle:   przez  oczka  skalne  lub  z  bloków-zabezpieczyć  przed  ściągnięciem-  np. 

wyblinką.

• przeloty naturalne: np. drzewa, bloki skalne

Tego typu asekuracja działa tylko niewielkim zakresie kierunków, dlatego istotne 
punkty  (stanowiskowe,  przy  zmianie  kierunku  prowadzenia  liny)  trzeba  skontrować. 
Asekurujący musi stać blisko ściany, gdyż w razie odpadnięcia istnieje ryzyko wyrwania 
punktów przelotowych przez naprężającą się linę. Jeśli droga zakręca musimy przedłużać 
punkty  przelotowe,  szczególnie  w  miejscach  zmiany  kierunku  liny-zapobiega  to 
przesztywnieniu asekuracji i zmniejsza ryzyko wyciągnięcia przelotów.

Prowadzenie wyciągu: przedłużanie przelotów- przykłady gdy droga zygzakuje i 
gdy jest na przemian przewieszona i połoga, kontrowanie kluczowych przelotów-przykład 
wejście i wyjście w trawers.

13.Budowa stanowisk
a) Stanowiska dolne: gdy asekurujemy z ziemi, ma nas zabezpieczyć przed poślizgnięciem 

się  w  terenie  stromym lub  przed  wyrwaniem  -  ważne  gdy  asekurujemy  cięższego 
partnera lub istnieje możliwość długich lotów. Zazwyczaj jest to jakieś drzewo, korzeń, 
blok skalny, rzadziej punkt umieszczony w skale. 

Wskazane  jest  również  gdy  asekurujemy spod  przewieszki  żeby  nie  uderzyć  się  w 
głowę  po  odpadnięciu.  W  tym  przypadku  często  zalecane  bywa  asekurowanie 
bezpośrednio z punktu stanowiskowego a nie z uprzęży.
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b) Stanowisko górne: używane np. do wędki lub po ukończeniu drogi, musi składać się z 
co  najmniej  2  niezależnych  punktów,  jeśli  są  słabe  lub  niepewne  -np.  z  kości  - 
minimum 3. Dbamy o równomierne rozłożenie ciężaru na wszystkie punkty (chyba że 
jest  to  stanowisko  w  lodzie  -  wtedy  budujemy  stanowiska  szeregowe,  gdyż  pod 
obciążeniem punkt się stopniowo wytapia). Kąt pomiędzy punktami nie powinien być 
większy  niż  90  stopni.  Przy  120  stopniach  na  każdy  z  punktów działa  siła  równa 
obciążeniu stanowiska. (materiały Petzla)

c) Stanowisko  do  wędki:  budujemy  tak  żeby  lina  jak  najmniej  tarła  o  krawędzie, 
minimum jeden karabinek (najlepiej stalowy) zakręcany, zamek skierowany w dół, od 
skały.Jeśli wędkujemy z ringa oszczędzajmy go: 

Dolny  pierścień  łańcucha  zjazdowego  nad  drogą  "Skorek-Wach"  (Rzędkowice,  Turnia  Lechwora) 
zaledwie pół roku po zamontowaniu

"Aby ringi służyły nam wszystkim jak najdłużej, nie powinny być wycierane przez  
linę,  o  ile  nie  zachodzi  wyższa  konieczność,  jak  na  przykład  opuszczenie  się  po  
poprowadzeniu  drogi.  A  już  szczególnie  naganne  jest  używanie  do  wędkowania  z  
łańcuchów starych, brudnych i zapiaszczonych lin.

Jeżeli po poprowadzeniu drogi i przewiązaniu się doszedłeś do wniosku, że ktoś z  
Twoich  partnerów  wspinaczkowych  będzie  chciał  się  wspiąć  na  wędkę,  to  po  
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przełożeniu liny przez pierścień łańcucha podepnij ją karabinkiem nieco wyżej, tak by  
nie zwisała bezpośrednio z pierścienia.." [Andrzej Makar Makarczuk]

Ostatnia  osoba  która  idzie  na  wędkę  zdejmuje  ekspres/karabinek  i  może  zostać 
opuszczona. Jeśli często wędkujemy możemy kupić specjalnie do tego celu karabinek 
stalowy który jest tańszy i mniej się wyciera.

d) Stanowiska pośrednie: na drogach wielowyciągowych - połączenie stanowiska górnego 
z dolnym. Musi zabezpieczać również przed szarpnięciem w górę- jest to szczególnie 
ważne  przy  stanowisku  na  własnej  asekuracji  -  szarpnięcie  w  górę  wyrywa 
nieskontrowane kostki i zostajemy bez stanowiska. 
Jeśli stanowisko zbudowane jest z liny utrudniona jest zamiana - łatwiej jest po prostu 
zmienić prowadzącego.  Jest  to stosowane na długich łatwych drogach,  na trudnych 
zazwyczaj  jedna  osoba  prowadzi  co  najmniej  kilka  wyciągów  pod  rząd  ponieważ 
ściągając drugiego wypoczywają, przy zmianie prowadzenia musisz prowadzić wyciąg 
bezpośrednio po dojściu do stanowiska.

e) Łączenie (przedłużanie) taśm:
Rozwiązanie,  przełożenie  przez  drugą  pętlę  i  ponowne  związanie  -  czasochłonne, 
zwłaszcza przy zaciśniętych węzłach i dlatego rzadko stosowane.
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▪ Krawat (główka skowronka) - nie zalecany, bo osłabia pętlę ale często stosowany ze 
względu na  szybkość  założenia,  należy wtedy ułożyć  węzeł  tak  aby układał  się 
symetrycznie, jak na drugim zdjęciu. 

▪ Złożenie jednej  pętli  na pół  -  skraca  taśmę i  należy uważać aby wpiąć  obie jej 
końcówki. 

▪ Połączenie karabinkiem
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▪ Łączenie  kombinowane:  np.  pętla  przez  ucho  skalne  złożona  podwójnie  i 
przedłużona krawatem: 

14.Polecane łączenie punktów stanowiskowych.
a) Bezpośrednie połączenie punktów stanowiskowych osobnymi taśmami:

równomiernie  obciąża  punkty,  gdy  zawiedzie  jeden  punkt  pozostałe  płynnie 
przejmą obciążenie, kierunkowe. Wady: trudnością, zwłaszcza przy większej ilości 
punktów może być dobranie długości taśm, trzeba je rozwiązywać, gdy stosujemy 
taśmy szyte, skracając je znacznie obniżamy ich wytrzymałość.
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b) Samonastawne 
równomierne rozłożenie ciężaru, działa w wielu kierunkach. Główną wadą jest to 
że po wyjechaniu jednego punktu punkt centralny znacznie się obniża, możemy to 
zjawisko  zredukować  poprzez  zawiązanie  węzła  blisko  punktu  centralnego  na 
najdłuższych odcinkach. Sposób wykonania: 

1. z 2 punktów: 

2. z wielu punktów
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c) Pajączek -  pętla  związana  na  dole  kluczką.  Równomiernie  obciąża  punkty,  gdy 
zawiedzie jeden punkt pozostałe płynnie przejmą obciążenie, kierunkowe. Wady: już 
przy trzech punktach zużywa się dużo taśmy

d) Rzadziej stosowane połączenia punktów stanowiskowych 
▪ kluczka na środku pętli: równomiernie obciąża punkty, gdy zawiedzie jeden punkt 

pozostały płynnie przejmie obciążenie, kierunkowe. Wady: możliwość połączenia 
tylko dwóch punktów, karabinek centralny na węźle.
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▪ wyblinki przy punktach stanowiskowych, na dole kluczka:  równomiernie obciąża 
punkty,  gdy  zawiedzie  jeden  punkt  pozostały  płynnie  przejmie  obciążenie, 
kierunkowe,  zużywa  mało  taśmy.  Wady:  możliwość  połączenia  tylko  dwóch 
punktów, przy każdym karabinku węzeł- pracochłonne

e) Trójkąt  amerykański  (stanowisko  niezalecane) -  łatwe  w  budowie,  poza  tym  same 
wady: możliwość połączenia tylko dwóch punktów, gdy jeden zawiedzie drugi zostanie 
gwałtownie obciążony, duże obciążenie punktów stanowiskowych, i przede wszystkim 
obciążanie  ich  nie  w  dół  a  w  kierunku  wypadkowym  wyznaczonym  przez  kąt 
rozwarcia taśm.

f) Stanowiska z liny: nie wymagają taśm, umożliwiają połączenie odległych punktów ale 
uniemożliwiają łatwe uwolnienie się ze stanowiska i zmianę prowadzącego.
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• Stanowisko angielskie -  pętla  do każdego punktu i  wyblinka w karabinku przy 
uprzęży - im większy tym wygodniejszy. 

Do  asekuracji  drugiego  karabinek  HMS  wpinamy  do  węzła  zaciskowego  z  taśmy 
zawiązanego na linach idących do punktów stanowiskowych. Równomiernie obciąża 
punkty, gdy zawiedzie jeden punkt pozostałe płynnie przejmą obciążenie, kierunkowe, 
Wady: zużywa dużo liny.

• Ósemka uszy zająca: 
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Równomiernie  obciąża  punkty,  gdy zawiedzie  jeden punkt  pozostały  płynnie  przejmą 
obciążenie. Wady - połączenie tylko dwóch punktów.

• Pętla na występ lub blok skalny o wadze minimum 2,5tony:  Stanowisko bardzo 
proste  i  szybkie  w  budowie,  istnieje  jednak  ryzyko  uszkodzenia  liny  na  ostrej 
krawędzi i z tego powodu niezalecane na drogach wielowyciągowych.

15.Prowadzenie wyciągu:

Start: Mogę iść? Możesz. Idę. Idź. 
Założenie  stanowiska  i  autoasekuracji  (po  założeniu  pierwszego  punktu 

stanowiskowego wpinamy do niego linę i budujemy stanowisko będąc asekurowanym):
"Mam auto!" Asekurujący krzyczy "Nie asekuruję! " po czym wypina przyrząd. 
Następnie woła: "Lina wolna!"  

W tym czasie prowadzący przygotowuje się do asekuracji drugiego (półwyblinka, 
reverso, lub normalnie z przyrządu zjazdowego wpiętego TYLKO do pętli ósemki a nie do 
łącznika  uprzęży  lub  przy  zastosowaniu  punktu  wysyłkowego).  Po  wybraniu  liny  i 
rozpoczęciu  asekuracji  woła:  "Możesz  iść"  "Idę"  "Idź".  Warto  przygotować  się  na 
możliwość utraty kontaktu głosowego i ustalić komunikację zastępczą np. asekuracja aż do 
końca liny, 3 szarpnięcia- możesz iść, 3 szarpnięcia -idę.

Gdy drugi dochodzi do stanowiska zakłada sobie auto. Potem przygotowania do 
zjazdu lub przełożenie sprzętu i prowadzenie kolejnego wyciągu.

Komendy  nie  mogą  być  sprzeczne  np.  "Wybierz  luz"  bo  przy  ograniczonej 
komunikacji głosowej partner  może usłyszeć tylko część komendy. Muszą być zrozumiałe 
dla obu partnerów. Jeśli w pobliżu wspina się więcej osób aby uniknąć nieporozumień 
dodajemy jeszcze imię lub ksywę partnera. Jeśli upuścimy cokolwiek ostrzegamy osoby 
będące w pobliżu krzycząc "Kamień!"
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16.Przekładanie liny przez ring zjazdowy:
1. Wpinamy się lonżą lub ekspresem - może być niezakręcany, bo jesteśmy cały czas 

asekurowani

2. przekładamy pętlę przez ring, wiążemy ósemkę

3. Wpinamy ją w łącznik karabinkiem zakręcanym
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4. Odwiązujemy ósemkę od uprzęży 

5. Krzyczymy "blok!", wypinamy lonżę/ekspresa 

6. Krzyczymy "dół!" albo "luz" i jesteśmy opuszczani 
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Jeśli ring jest za mały aby przełożyć przez niego pętlę:
1. Wpinamy się lonżą 

2. Wybieramy trochę luzu i tworzymy na linie pętlę za pomocą ósemki

3. Przypinamy ją do łącznika karabinkiem zakręcanym (jeśli jesteśmy wpięci lonżą w 
pewne stanowisko możemy linę zabezpieczyć przed upadkiem w inny sposób) 
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4. Odwiązujemy się od uprzęży 

5. Przekładamy linę przez ring 

6. Ponownie wiążemy się do uprzęży
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7. Likwidujemy pętlę

8. Krzyczymy "blok!", wypinamy lonżę/ekspresa
9. Krzyczymy "dół!" albo "luz" i jesteśmy opuszczani

17.Wycof
a) Na drodze sportowej z ringami: jak przy ringu zjazdowym, jeśli ring ma mały otwór, że 

po wpięciu się lonżą nie uda nam się przez niego przełożyć pętli, musimy się rozwiązać, 
przełożyć linę pojedynczą przez ringa i  związać się ponownie. PRZY WSZYSTKICH 
TEGO  TYPU  MANEWRACH  GDY  ODWIĄZUJEMY  SIĘ  OD  LINY  MUSIMY  JĄ 
PRZYMOCOWAĆ  DO UPRZĘŻY NA WYPADEK GDYBY WYŚLIZNĘŁA NAM SIĘ 
Z RĄK. Jeśli lina mocno trze -  lepiej zjechać.

b) Na drodze sportowej z spitami: karabinki na wycof albo patent z kewlarem.

c) Na własnej asekuracji: Najbardziej ekonomicznym wariantem, aczkolwiek nie zawsze 
możliwym, jest wykorzystanie taśmy/repów. Nawet jeśli na bloku są stare taśmy należy 
dołożyć własną, bo  mogą być one zniszczone m.in. promieniowaniem UV, poza tym 
ściąganie liny "przepiłowuje" taśmę, gdyż jest ona przecierana w jednym miejscu.

Jeśli  na  stanowisku  zostawiamy  nasz  sprzęt,  jako  ostatni  zjeżdża  najlżejszy, 
wcześniej  obserwuje  jak  stanowisko  zachowuje  się  podczas  zjazdu  i  jeśli  uzna  to  za 
bezpieczne zabiera część wcześniej osadzonych punktów stanowiskowych.
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18.Podstawy ratownictwa
Gdy wspinamy się w jakimś rejonie trzeba znać lokalny numer ratunkowy.  Może 

jednak zdarzyć się  tak,  że  to  my będziemy musieli  przetransportować partnera  w dół 
ściany, udzielić mu pierwszej pomocy itd. dlatego warto znać podstawy ratownictwa.

Często najprostszym sposobem na transport w dół ściany jest po prostu opuszczenie 
partnera na linie. Jeśli stoimy na ziemi, a partner wyszedł na mniej niż połowę długości 
liny to możemy go opuścić

Jeśli  stoimy  na  ziemi  i  partner  wyszedł  na  ponad  połowę  długości  liny  nie 
opuścimy go do ziemi. Aby wezwać pomoc musimy uwolnić się z układu stanowiskowego.

1. Blokujemy przyrząd.
2. Wzmacniamy stanowisko, aby działało w górę (szukamy w okolicy jakiegoś bloku 

skalnego,  drzewa,  korzenia  itp.,  jeśli  mamy  ringa  lub  spita  działa  on 
wielokierunkowo).

3. Wiążemy  na  linie  węzeł  zaciskowy,  pętlę  przymocowujemy  do  stanowiska 
(opcjonalnie  mariner  lub  zablokowana  półwyblinka  -  ułatwi  to  potem 
odblokowanie układu)

4. Odblokowujemy przyrząd i wydajemy luz aż węzeł zaciskowy przejmie obciążenie
5. Dla bezpieczeństwa (aby partner nie wisiał tylko na repie) przymocowujemy linę 

do stanowiska za pomocą np. ósemki lub wyblinki.
6. Uwalniamy się z układu asekuracyjnego.
7. Wzywamy pomoc

Jeśli  zespół  jest  w ścianie,  a starczy nam liny najlepiej  jest  opuścić partnera do 
podstawy ściany a następnie samemu zjechać.
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Opuszczanie partnera -najprościej jest zastosować półwyblinkę
Jeśli jesteśmy wysoko i  musimy połączyć liny np. 2 żyły połówkowej to powstaje 

problem jak przepuścić węzeł przez półwyblinkę lub przyrząd zjazdowy:

1. Blokujemy półwyblinkę.

2. Wiążemy z długiej pętli przyrząd zaciskowy na linie i mocujemy go do stanowiska 

za pomocą zablokowanej półwyblinki lub węzła Marinera.

3. Odblokowujemy  półwyblinkę  na  linie  głównej,  przenosimy  ciężar  na  pętlę 

pomocniczą.

4. Zdejmujemy półwyblinkę

5. Wiążemy półwyblinkę za węzłem

6. Blokujemy linę

7. Odblokowujemy pętlę, zdejmujemy węzeł zaciskowy z liny

8. Kontynuujemy opuszczanie
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Część II: Teoria

1. Współczynnik odpadnięcia
Współczynnik  odpadnięcia: stosunek  długości  lotu  do  długości  pracującej  liny  (nie 
uwzględniamy rozciągnięcia). 

W  warunkach  wspinaczkowych  max.  wartość  wynosi  2.  Powinien  być  jak 
najmniejszy,  dlatego jeśli  na drodze jest  miejsce,  w którym prawdopodobnie polecimy 
rozplanujmy  wyciągi  tak,  by  wypadało  pod  koniec  wyciągu  -  zwiększamy  długość 
pracującej liny. 

Na wzrost  współczynnika  odpadnięcia  wpływa przesztywnienie  asekuracji  -lina 
zamiast  w  przyrządzie  częściowo  blokowana  jest  już  na  przelotach.  Jeśli  punkty 
przelotowe są niepewne lub możliwe są loty o dużym współczynniku, warto rozważyć 
zastosowanie  absorberów energii.  Są  one  niezbędne  wszędzie  tam gdzie  możliwy  jest 
współczynnik odpadnięcia większy od 2, np. na via ferratach. 

2. Sprzęt
lina pojedyncza: oznaczenie, podstawowa lina używana przy wspinaczce skałkowej, 
lin pojedynczych używamy tam gdzie prawdopodobieństwo uszkodzenia liny przez 
kamienie  lub  ostre  krawędzie  jest  małe,  nie  będziemy  wykonywali  długich 

(wielowyciągowych)  zjazdów.  Jeśli  nie  występuje  przesztywnienie  asekuracji  jest 
najprostsza w użyciu.

lina  bliźniacza:  dwie  żyły,  które  są  prowadzone  jak  lina  pojedyncza.  Mniejsze 
ryzyko  przecięcia  obu  żył,  możliwość  wykonywania  dwukrotnie  dłuższych 

zjazdów niż na linie pojedynczej o tej samej długości.

lina połówkowa:  dwie żyły prowadzone osobnymi torami lub wpinane na przemian 
co  zdecydowanie  zmniejsza  przesztywnienie.  Możliwość  długich zjazdów jak  na 

linie bliźniaczej.

DO  PROWADZENIA  UŻYWAMY  WYŁĄCZNIE  LIN  DYNAMICZNYCH! 
Głównym  zadaniem  liny  jest  pochłanianie  energii  -  przez  rozciągnięcie,  zaciśnięcie 
węzłów i przepuszczenie przez przyrząd asekuracyjny. 

Lina statyczna nie pochłania energii w związku z czym lot o dużym współczynniku 
odpadnięcia  może  zakończyć  się  uszkodzeniem  kręgosłupa.  Po  odpadnięciu  należy 
rozluźnić zaciśnięte węzły, dobrze dla liny jest gdy może relaksować się przez 20 minut, 
więc warto zmienić koniec do prowadzenia. 

Statyka można wykorzystywać do  wspinania  na  wędkę,  podchodzenia  po  linie, 
układów wyciągających, ogólnie tam gdzie nie jest wskazane nadmierne rozciągnięcie i 
nie ma ryzyka odpadnięć o dużym współczynniku.
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Parametry liny:

Średnica: Przy linie pojedynczej najlepiej wybrać linę z zakresu 9-10,5mm. Cieńsze mają 
gorszą żywotność i mogą zbyt łatwo przesuwać się przez przyrząd asekuracyjny, grubsze 
natomiast są ciężkie i blokują się w niektórych przyrządach.

Długość: Standardowo 50m, obecnie coraz większą popularność zyskują 60m.

Wytrzymałość na zerwania: Dla liny pojedynczej ok. 22kN (2200 kg), dla połówkowej ok. 
15kN. Wartość ta jest obniżana przez węzły jak i przegięcie liny na kancie (np. karabinka) 
-nie pracuje wtedy cała średnica liny. 

Siła graniczna: maksymalna siła, która działa na ciało wspinacza przy odpadnięciu - musi 
być mniejsza od 12kN,  im mniejsza tym lepiej, standardowo około 7kN. Większa od 12kN 
grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią przy odpadnięciu.

Posuw oplotu: najlepiej gdy wynosi 0. Wartość większa od zera wskazuje na to że oplot 
może być dłuższy niż rdzeń i się zsuwać, mniejsza może powodować sztywnienie liny.

Wydłużenie statyczne: wydłużenie pod obciążeniem (zazwyczaj 80kg).

Wydłużenie dynamiczne:  wydłużenie przy działającej sile granicznej

Węzłowatość:  współczynnik określający giętkość liny, powinien być mniejszy od 1,1.

Ilość  odpadnięć  UIAA: minimum  5.  Symulacja  odpadnięcia  prowadzącego,  dla  liny 
pojedynczej  jest  to  ciężar  o  masie  80kg zrzucony z  wysokości  5  m przy długości  liny 
pracującej  2,8m -współczynnik odpadnięcia  wynosi  1,78.  Odpadnięcie  wyłapywane na 
krawędzi o promieniu 5mm.  
Dla liny połówkowej - na jednej żyle, 55kg.
Dla liny bliźniaczej -80kg na obu żyłach. 

Przykład: lanex rock
Średnica 9,8 mm 
Ciężar 65 g/m 
Ilość odpadnięć UIAA 7 
Siła graniczna 680 daN (kg)
Posuw oplotu 0 mm 
Wydłużenie 7,8 % 
Węzłowatość 0,95
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Lina,  jak  i  cały  pozostały  sprzęt  powinna  posiadać  atest  UIAA  (Union 
Internationale des Associations d' Alpinisme)

Spotyka  się  obecnie  liny  certyfikowane  jako  bliźniacze  i  połówkowe,  a  nawet 
dodatkowo  jako  dynamiczne.  NIE  NALEŻY  UŻYWAĆ  DWÓCH  ZWYKŁYCH  LIN 
POJEDYNCZYCH JAKO POŁÓWKOWYCH LUB BLIŹNIACZYCH ZE WZGLĘDU NA 
ZDUBLOWANIE SIŁY GRANICZNEJ!

Karabinki  zakręcane  możemy  zastąpić  dwoma  niezakręcanymi  z  zamkami 
ułożonymi w przeciwnych kierunkach:
Przy karabinkach niesymetrycznych właściwsze jest ułożenie jak na drugim rysunku.

Nieprawidłowo: (bo po obróceniu się zamki karabinków będą jednakowo zorientowane)

Buty  wspinaczkowe -  na  początek  polecam  najtańsze  które  będą  wygodnie  leżały 
ponieważ w pierwszych butach szybko zdzierają się czubki. Powinny być obcisłe ale nie 
uciskać mocno. Jeśli masz małą stopę polecam baletki. Na większych stopach baletki mogą 
niezbyt pewnie stać na krawądkach -  wtedy lepszym rozwiązaniem są buty na rzepy, 
ewentualnie sznurowane- zazwyczaj lepiej trzymają stopę, ale długo się je zakłada. 
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3. Konserwacja i zużycie
Należy  unikać  chodzenia  po  sprzęcie,  wysokich  temperatur,  kontaktu  z 

chemikaliami  (ostrożnie  podczas  transportu)  i  z  moczem,  wystawiania  na  słońce  - 
promieniowanie UV. Drobne cząsteczki skał, szkła itp. które dostają się do wnętrza liny 
lub  taśm  pod  obciążeniem  uszkadzają  włókna,  dlatego  co  jakiś  czas  należy  software 
wyprać - ręcznie lub delikatnie w pralce, bez wirowania i detergentów, można użyć nieco 
szarego mydła. Dobrze wypłukać i rozwiesić w przewiewnym miejscu, nie na słońcu.

Dla ochrony liny dobrze jest stosować płachtę - koszt ok. 100 zł, alternatywą jest 
np. użycie płachty renomowanego producenta sprzętu wspinaczkowego IKEA, w cenie 
poniżej 2 zł ;)

Kiedy należy wyrzucić sprzęt:
Software teoretycznie przy okazjonalnym użytkowaniu max. 5 lat od pierwszego 

użycia,  nie więcej  jednak niż  10-15 lat  od daty produkcji,  patrz zalecenia producenta. 
Generalnie  spadek  wytrzymałości  wraz  ze  starzeniem  nie  jest  tak  istotny  jak  utrata 
elastyczności  która  np.  w  wypadku  liny  powoduje  wzrost  siły  granicznej  i 
niebezpieczeństwo urazu kręgosłupa.

Hardware - może wytrzymać 100 lat nieużywany, jednak przy upadku z większej 
wysokości  mogą w nim powstać niewidoczne mikropęknięcia,  dlatego  upuszczony ze 
skały hardware kasujemy. Zazwyczaj atest jest na 10 lat.

Sprzęt kasujemy również  w wypadku odpadnięcia o współczynniku zbliżonym do 
2,  w wypadku kontaktu z chemikaliami, zużycia lub uszkodzenia (np. wyjście rdzenia z 
oplotu), lub gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa.

4. Literatura
Zalecane (niekoniecznie w tej kolejności), warto mieć przynajmniej jedną z nich:

1. Craig Luebben "Wspinaczka w skale"
2. Maciej  Tertelis  "Podręcznik  turystyki  górskiej.  Lato"  -  sam  tytuł  wskazuje  że 

wspinaczka nie jest głównym tematem tej książki, ogólnie książka nie jest zła.
3. Allen Fyffe, Iain Peter "Podręcznik wspinaczki" - książka omawiająca praktycznie 

cały zakres zagadnień wspinaczkowych od bulderingu do alpinizmu.
4. Krzysztof Tretter "Wspinaczka skalna"

 
Niezalecane:

1. Garth  Hattingh  "Wspinaczka  Poradnik"  -  doskonałe  zdjęcia,  od  strony 
merytorycznej kiepsko.

2. Stefan Glowacz, Wolfgang Pohl "jak wspinać się na skały" - znaczna część książki 
poświęcona jest treningowi.

3. Emanuele Perolo "Wspinaczki skałkowe" - troche o technikach wspinaczkowych i 
treningu.
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5. Wspinaczka sportowa/trening
Biblią treningową, nie tylko jeśli chodzi o wspinanie, jest książka  "Wspinaczka. 

Trening  i  praktyka" (Dale  Goddard  i  Udo  Neumann),  więc  dodam  tylko  drobne 
uzupełnienia.

Od  strony  fizycznej  celem  treningu  jest  podniesienie  homeostazy  -  stanu 
równowagi organizmu. Wysiłek fizyczny (trening) powoduje spadek formy. Po treningu 
następuje  kompensacja  -  powrót  organizmu do stanu homeostazy,  przez pewien okres 
czasu  zwany  superkompensacją  nasza  forma  jest  powyżej  stanu  homeostazy,  zapasy 
glikogenu i  fosfokreatyny w mięśniach zostają  odtworzone.  Należy to  wykorzystać  na 
następny trening - ponieważ startujemy z poziomu wyższego niż homeostaza stopniowo 
podnosimy naszą formę w górę.

Naturalna  ochrona  organizmu 
przed  przetrenowaniem:  utrata 
odporności  immunnologicznej  -  na 
ogół  u  najlepszych  zawodników  i  w 
szczycie formy.

Czas wystąpienia superkompensacji po różnego typu obciążeniach:
• Koordynacja ruchowa 8h
• Szybkość 24h
• Siła 48h
• Wytrzymałość  72  (pełna  regeneracja  po  ok.  72  godzinach,  jeśli  akurat  nie 

szykujemy formy to trening aerobowy może być częściej)
• Wytrzymałość siłowa 48h
• Wytrzymałość szybkościowa 72h

Przebieg zmęczenia i faz  odnowy przebiega przebiega niejednorodnie dla różnych 
rodzajów wysiłku

Kwas  mlekowy  -  usztywnia  mięsień  zwiększając  podatność  na  urazy.  Ból 
zakwaszonych  mięśni  spowodowany  jest  właśnie  obecnością  mikrourazów.  W  celu 
przyspieszenia regeneracji można stosować zimne okłady, rozluźnić mięsień przez lekki 
masaż lub ćwiczenia (aerobowe). Największe szkody kwas mlekowy wyrządza we krwi 
zakwaszając ją: krwinki pękają i wylewają się do osocza -krew jest bezwartościowa, na 
szczęście  przy  wspinaniu  ogólny  poziom kwasu  mlekowego  we  krwi  jest  na  niskim 
poziomie (w przeciwieństwie do niektórych grup mięśniowych).
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PRZED  WYSIŁKIEM  NALEŻY  SIĘ  ROZGRZAĆ,  WE  WSPINANIU  SZCZEGÓLNĄ 
UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA STAWY DŁONI I NADGARSTKI, ABY UNIKNĄĆ KONTUZJI.

Grunt  to dobra rozgrzewka :) 

6. Dieta
Jedyną  pozycją  dotyczącą  tego 

tematu,  o  której  mi  wiadomo,  to 
"Odżywianie  w  sporcie  wspinaczkowym" 
Krzysztofa Sas-Nowosielskiego. 

Im  bliżej  treningu  tym  prostsze 
węglowodany  powinniśmy  spożywać. 
Uważać  na  glukozę  przed  treningiem,  w 
stężeniu  powyżej  9%  może  powodować 
wtórną  hipoglikemię  -  spadek  glukozy  we 
krwi.  W wysiłkach  dłuższych  niż  godzina 
lepsze węglowodany złożone.

W pierwszych 30-60 minutach po wysiłku spożywamy posiłek węglowodanowy. 
Następnie w ciągu kilku godzin spożywamy posiłek zawierający białko i węglowodany 
złożone. Całkowite odtworzenie po około 24 h. 
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Białka  niczym  nie  zastąpimy  -  przy  wszelkich  dietach  nie  należy  z  niego 
rezygnować, ale maksymalna możliwa do przyswojenia ilość to 2,5g/kg masy ciała/dobę. 
Nadmiar  białka  jest  szkodliwy  -  wątroba  musi  je  zmetabolizować  a  nerki  wydalić  - 
powoduje to obciążenie organizmu, jego odwodnienie i wypłukiwanie wapnia. 

Wpływ na tempo resyntezy glikogenu 
ma:  ilość  spożywanych  węglowodanów, 
rodzaj i czas spożywania posiłków.

W  TRAKCIE  WYSIŁKU  NALEŻY  SIĘ 
NAWADNIAĆ!  0,5% ubytku  masy  ciała  w 
wyniku  odwodnienia  powoduje  5%  spadek 
wydolności  wszystkich  możliwości 

wysiłkowych, natomiast 1,5% odwodnienie powoduje spadek wydolności rzędu 10%.

Napój  który  pijemy  w  trakcie  wysiłku  musi  mieć  odpowiednie  ciśnienie 
osmatyczne  -  powinien  być  izotoniczny.  Napój  hipotoniczny  (ciśnienie  osmotyczne 
mniejsze  od  ciśnienia  krwi,  np.  woda)  nie  nadaje  się  przy  dużej  utracie  płynów  - 
dodatkowo wypłukuje minerały. 
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Uprawiając  sport  UNIKAJ  WÓD  NISKOSODOWYCH  -  sód  odpowiada  za 
termoregulację organizmu, wybieraj wody wysokozmineralizowane, niegazowane. Napoje 
hipertoniczne (ciśnienie osmotyczne mniejsze od ciśnienia krwi, np. soki) nie nadają się 
do nawadniania - wręcz odwadniają organizm, chyba że pijemy je razem z wodą -jest to 
dobry substytut napoju izotonicznego. Dobrym substytutem jest również woda z miodem i 
kilkoma kroplami soku z cytryny.
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NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM TRENINGU JEST REGENERACJA
(Dieta i odpoczynek czynią cuda :D )
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Jeśli  chciałbyś  dowiedzieć się  więcej  lub przećwiczyć powyższe umiejętności  w 
praktyce, zapraszam na kurs.

Piotr Predkiel

www.prodi.gda.pl
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