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Véglegesítva MHOK konferencián 2007. jan.13.
Meghívottak, résztvettek 2006.nov.18-án:
Sántha Gergı, Szabó László, Borosnyay Balázs, Gozony Gergı, Lázár István, Mécs
László, Mészáros Csaba, Szőcs Jenı, Hímer József, Seregi Ernı, Singer János, Kiszely
György, Kosztin Arnold, Pelikán István, Sziklay Tibor, Vörös László, Táborosi Gábor
Mi van leírva?
MHOK-SzMSz : Az alapfokú sziklamászó tanfolyamon a kötélbiztosítással mászás és az
ereszkedés elsajátítása a fı cél.
Az elméleti témakörök az 1. sz. mellékletben, a gyakorlati minimum követelmények a 2. sz.
mellékletben olvashatók.
Javasoljuk a 4 fı/oktató csoportbeosztást és a 8 gyakorlati napból álló alaptanfolyamokat. A
10 mászott kötélhossz és a 6 teljes mászónap minimum feltétel.
Az egyesületi oktató engedélyezi és javasolja a gyakorlati vizsga megkezdését.
A vizsgáztatók az Oktatói Kollégiumban vizsgabiztos tagok.
2. melléklet: www.hegymaszooktatas.ini.hu kovetelmenyek.pdf
kapcsolódó anyagok:
-Biztosítástechnika elmélet – elıadás jegyzet (Gozony Gergı) biztosítástechnika_v1.2.pdf
-Vizsgalap, melyen a pontozás történik (melléklet: Vizsgalap2006.doc)
-Vizsgarend.doc melyet idén ısszel fogadtunk el

Szög, nitt, homokóra, felfele és lefele is tartanak
U-pánt egy pontnak számít, lefele és felfele is tart.
A stand legalább két pontból álljon lefele terheléshez és legalább az egyik vagy egy harmadik
pont legyen a felfele terheléshez. (a felfele terhelés vagy felrántás elleni pont a biztosító
embert védi a felrántás ellen)
Tananyag a kötél átfőzése ereszkedéshez úgy hogy mindig kötélbiztosításban maradjak
(elölmászás után leeresztésnél)
Az alsó ember semmit nem bonthat addig, amíg az elölmászó nem mondja azt, hogy standkiengedhetsz.
Minden mászónál 3 csavaros karabiner kell legyen (ereszkedésnél: biztosító-pruszik,
ereszkedı, kantár)
biztosítástechnika
6.1. Az alapfokú tanfolyamon használt csomók
- hurok csomó (megjegyzés: már
nem használatos elnevezések:
tehénfarok, közép csomó),
- pereccsomó,
- hamis csomó, félpruszik
- lapos csomó,
- boulin csomó,
- halász csomó,
- dupla halász csomó,
- (csúszó csomó,)
2006. nov. 18. és 2007. jan. 13.
Lázár István
szakmai módosítások_2006nov18-2007jan13.doc

-

-

súrlódó csomók:
 pruszik csomó,
 francia pruszik,
 Bachmann,
 Kleimheist,
szorító nyolcas,
félszorító nyolcas,
rögzítı csomó,
csokorcsomó
heveder csomó

