VARNEJE PO FERATAH

DEMOKRACIJA NA DOMAČIH ZPP

Namesto uvoda
•

Na naslednjih straneh je zbrano nekaj "Uličarskih" feratarskih drobtinic, ki jih namenjamo
članom našega PD in še posebej vsem tistim, ki se prvič srečujejo z ZPP.

•

Gre zgolj za del osnov, ki naj posameznika vzpodbudijo k lastnemu raziskovanju, razmišljanju in
tudi izobraževanju o varnosti plezalca na ZPP (zavarovanih plezalnih poteh) ‐ feratah.
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S tem gradivom skušamo po svojih močeh in znanju prispevati droben kamenček v mozaiku
doseganja višje stopnje osveščenosti in varnosti udeležencev na turah po ZPP.
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OBVEZNA OPREMA ZA VSE VRSTE ZPP
PLEZALNI PAS – Odvisno od težavnosti in dolžine ZPP. Večinoma sedežni,, pri
p težjem
j
nahrbtniku priporočljiv
p p
j
enodelni ali kombinirani.
SAMOVAROVALNI KOMPLET – Tovarniško narejen! Atestiran!
ZAŠČITNA GORNIŠKA ČELADA – Gasilske, kolesarske in kajakaške ne sodijo na ferate.
ROKAVICE – Brezprstne, povečujejo oprijem jeklenice in ščitijo pred žulji in možnimi poškodbami.
FERATARSKI ČEVLJI in/ali PLEZALNIKI. Tip ferate, najvišja stopnja težavnosti, dostop in sestop opredeljujejo
pravilno izbiro obutve. Za lažje ZPP zadostujejo (ne premehki) pohodniški čevlji z dobro profiliranim
podplatom.
“KRIZNI
KRIZNI KOMPLET
KOMPLET” – Gorniški komplet prve pomoči, mobilni telefon, vreča za bivakiranje, naglavna svetilka
(dolge ture).
KRATKA POPKOVINA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NAHRBTNIK – Za alpinizem in plezanje oz
oz. primeren manjši model za krajše ZPP
ZPP.
OBLAČILA – Odlikovati jih mora visoka stopnja funcionalnosti in majhna teža.
Pred odhodom na zbornem mestu obvezno preverjanje tehnične opreme vseh udeležencev!

PRED VSTOPOM NA JEKLENICE OBVEZNO MEDSEBOJNO PREVERJANJE
PRAVILNOSTI NAMEŠČANJA OPREME!

Slovenci smo dokazano pogumen narod! Naši predniki so pregnali Turke, hrabri potomci pa se menda ja ne
bomo varovali na nekih jeklenicah! Najpogostejši odgovor na vprašanje, zakaj se ne varujejo na ZPP:
“ SAJ ME NI STRAH!
STRAH!“. Čelada,
Čelada rokavice? Oprema za prave reve.
reve
Če pa je zares potrebno, znamo tudi po domače! Doslej je še vedno delovalo ...
Toda ne pozabite na znani rek, da je vse enkrat prvič!

X

X

Nevaren odsek? Ali niso v nahrbtniku pomožna vrvica in dve vponki? S plezalnim pasom je že bolje, smo že v
razredu napol improvizacije „Vse je bolje kot nič!“.
V tujini tabu tema,
tema dovoljena je samo uporaba atestiranih samovarovalnih kompletov!
Za vsako zavarovalnico spada to početje v klasifikacijo NNN! Kdo bo izplačal odškodnino za načrtno / nezavedno
poškodbo?
Pri padcih s statično zaustavitvijo se razvijejo enormne sile, ki gredo daleč preko nosilnosti varovalne opreme!
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Še zmeraj „bolje“ kot brez varovanja, toda ne pozabite na zavarovalniško klasifikacijo takega početja – NNN!
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Da o zmožnostih križnega dela hrbtenice ob statičnih zaustavitvah ne zgubljamo besed! Vredno razmisleka!
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Nekoč je bilo v skladu z veljavnimi pravili. Toda od takrat so minila že mnoga leta. Marsikaj se je
spremenilo tudi na področju feratarstva. Temeljni principi o varnosti so ostali enaki, toda tu so
novi materiali, tehnični pripomočki, plezalniki, a na drugi strani vedno težje športne ferate.
Prvi samovarovalni sistem z amortizacijo
j nastalih sil
pri zdrsu na jeklenici (drsenje / trenje vrvi skozi
odprtine na zavorni ploščici) si zasluži nekaj besed.
V tistih davnih časih je zagotovo obvaroval
marsikaterega feratarja. Še danes ti ga ponudijo na
kakšnem PD, ko v glavni sezoni poidejo tisti
sodobnejši za izposojo. Komu mar za opozorilo
proizvajalcev gorniške opreme, da jo je potrebno po
10‐tih letih zavreči, tudi če smo jo uporabili le enkrat!
Bine Mlač je že 2002. leta v svoji knjigi opozoril na
izsledke Pita Schuberta (strokovni sodelavec
tehnične komisije UIAA), da je kakšno leto poprej
približno 95 % obiskovalcev ZPP uporabljalo
zastarele in nevarne „V“ samovarovalne komplete.
„V“ sistem je moral biti med vzpenjanjem obvezno
vpet le z enim krakom (med počivanjem z obema),
obema)
saj je le na tak način deloval pravilno. V tujini že
dolgo prepovedani pa imajo pri nas še vedno
posnemovalce. Sodobni „Y“ sistem mnogi še vedno
vpenjajo le z enim krakom. Napačno!
Ne pozabite klasifikacije NNN!
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SAMOVAROVALNI KOMPLET ZA PLEZANJE PO ZAVAROVANIH PLANINSKIH POTEH, KI UBLAŽI PREVELIK SUNEK
PRI PADCU.
ABSORBER JE …….
Naslov iz kataloga enega izmed prodajalcev gorniške opreme

S
Samovarovalni
l i „Y“
Y“ kkomplet
l
je prehodil dolgo razvojno pot in krepko zaseda prvo
mesto pri uporabnikih v tujini. Znova opozarjamo,
da so čez mejo že zdavnaj prepovedali uporabo
neatestiranih „doma izdelanih“ samovarovalnih
kompletov. Zavedanje potencialnih nevarnosti v
gorništvu, višja stopnja osveščenosti, pogost
neposreden nadzor in zavarovalnice so naredili
svoje. Tudi pri nas se bo marsikaj spremenilo na
bolje, ko se bomo bolj zavedali nevarnosti, ki nam
pretijo.
j so p
pravila za zagotavljanje
g
j j varnosti jjasna in
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nedvoumna in so presegla pri nas neopredeljeno
ločnico med starim in novim.
Pri velikem balvanu pod meliščem (vstopno mesto
za ZPP ÖTK – Košutnikov turn) je kar nekaj časa nad
nami lebdel helikopter Žandarmerije, nato pa nas
zapustil, ko smo si nadeli čelade, pasove in
samovarovalne komplete. Poskus vzpona brez
opreme bi krepko oslabil družinske finance!

En sistem, toda hudič je (zmeraj) v malenkostih! Kako je drobna zanka za vpetje samovarovalnega
kompleta v plezalni pas prinesla revolucijo med različnimi tolmačenji vezanja.
Pa je (skoraj) vse v tovarniških navodilih, le prebrati jih je treba in pred turo doma malce
potrenirati pravilno nameščanje in uporabo!
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Vrv skozi zavorno ploščico je polno zategnjena !?
Čelada, ki plava na glavi ‐ bolj malo varnosti!
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Prepotegnjena vrv ‐ zanke v zavorni ploščici bodo
omogočile vsaj nekaj dinamike pri zaustavljanju padca

Pravilno in po tovarniških navodilih, a kam s preostankom zavorne vrvi? Spuščena zavorna vrv je
nevarna (slika levo), saj se pogosto zaplete pod koleno prav takrat, ko bi morali narediti težaven gib.
P
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Pred uporabo razrahljamo – prepotegnemo zanke v zavorni pološčici – napačno na levi in desni sliki!
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PREPOVEDANA POLOŽAJA! Uporabnik je bil zagotovo navajen na varovanje s starim „V“
sistemom. Vpenjanje le enega kraka “Y” predstavlja veliko nevarnost za pretrganje pri zdrsu.
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Vodenje sistema na jeklenici. Dva načina: vodenje z roko pred seboj ali „peljati psička na sprehod“. Zadnji način
je neproblematičen na lažjih ZPP. Na varnem stojišču (tri oporne točke!) prepenjamo v višini oči in si pri tem še
malce spočijemo roke.
roke Po Murphy‐ju boste vedno imeli dodatne težave,
težave ko bo položaj maksimalno otežen! Na
vertikali ali previsu je nadvse prijetno viseti na eni roki in vleči vponke navzgor! Takrat pomaga le kratka
popkovina!

Pri nakupu samovarovalnega kompleta se ne odločite zaradi všečne barve. Preizkusite različne vrste vponk in
ugotovili boste, da vam nekatere bolj „ležijo“ v roki. Potem izbira ne bo težka.
Potem pa vadite, vadite prepenjanje! Se vam bo na prvi zahtevni turi bogato obrestovalo. Predvsem v tistih
iztegnjenih položajih roke, ko vam bo manjkal le centimeter, da bi se vpeli nad zgornje sidro jeklenice.
Vponke za ZPP so bolj masivne, večje, vratca se bolj odpro,
lahko so označene s črko K.
NA KRAKIH SAMOVAROVALNEGA KOMPLETA NE
SMEJO BITI POMOŽNE VPONKE ALI VPONKE Z MATICO
– TEMVEČ TISTE Z ZASKOČKO NA POTEG ALI
SODOBNE Z VAROVALNO BLOKADO!
Vponka z matico (obvezna pri alpinističnih manevrih)
se po navadi oz. Murphy
Murphy‐ju,
ju, zaradi premikanja na
jeklenici ali ob telesu lahko privije v najbolj
kočljivih situacijah pred preklopom.
Novejše vponke z varovalno blokado (na sliki levo)
vpenjamo v prečnicah od zgoraj na vzdol. Pri klasičnih
ferata vponkah so vratca na zunanji strani (desno na
sliki). Pri njih se lahko zgodi, da vponka ne bo povsem
zaprta! Pazljivo predvsem na ključnih mestih ZPP.
ZPP
Marsikdo vpenja levo‐desno, kot je to obvezno na
vertikalah in strmih, nepredvidljivih prečnicah.
DOMA VADITE PREPENJANJE Z LEVO IN DESNO ROKO! VADITE V NAJBOLJ „„NEMOGOČIH“ POLOŽAJIH!
S HITRIM PREPENJANJEM IN PRAVILNIM POLOŽAJEM ROKE! PRIHRANITE VELIKO ENERGIJE.

NA VERTIKALAH IN STRMIH PREČNICAH NI RAZLIKE! VSE VRSTE VPONK
OBVEZNO VPENJAMO LEVO‐DESNO, Z VRATCI V NASPROTNO STRAN!
Vratca vponke so najšibkejši člen. Pri morebitnih zdrsih vponki z veliko silo treščita prečno ob skalo ter na sidro!
Nosilnost vponke v takem položaju je vsaj polovico manjša od navedene! Pri pravilnem varovanju na ZPP ne
smemo „odleteti“ v globino (100 % VARNOSTI NI!), toda že pri zdrsih prihaja zaradi skoraj statične zaustavitve do
zelo velikih obremenitev varoval v steni, osebne opreme in telesa. Zato moramo ves čas skrbeti, da do tega ne
pride (v ZPP le po svojih zmožnostih, postopnost!, uplezanost ?, počivanje rok, plezanje s čim manjšo porabo
energije, varovanje soplezalca od zgoraj, uporaba tretje popkovine, itd.)

KRATKA POPKOVINA – KORISTEN IN NUJEN DODATEK
NI SAMOSTOJNI ELEMENT VAROVANJA!
Čuden otrok. Pogosto nepoznan. Marsikdaj nepriznan. Tudi „prepovedan“? In samo poimenovanje že pove
svoje: kratka popkovina, tretja popkovina, kurzfixierung, „počivalšek“, „faulencar“, itd, itd.
Toda brez nje na ekstremnih ZPP preprosto ne gre!
Ne spomnimo se, če smo še o čem drugem toliko razpravljali, kot prav o njej. Pa sploh ni novost, saj so jo
uporabljali že v pionirskih časih. Osnovni namen je pomemben: omogočiti počivanje rok !
Pa poglejmo, kaj zanjo v tovarniških navodilih pravita proizvajalca Petzl (kljub znanim trenutnim problemom
prav s samovarovalnimi kompleti in Gri‐gri‐jem) in Mammut:
KRATKA POPKOVINA JE NAREJENA ZA NASLEDNJE NAMENE (Petzl):
‐
USTREZNA ZA VPETJE V ŠKRIPEC NA „ŽIČNICAH“ – FLYING FOX
‐
ZA PLEZANJE NEPOSREDNO OB JEKLENICI (?)
‐
ZA PRITRDITEV / NAVEZAVO NA SIDRO JEKLENICE (klin, skobo, lestev, itd) MED POČIVANJEM
Pri Mammutu so jih dopolnili še z uporabo ZA FOTOGRAFIRANJE!
Kako nastanejo najbolj atraktivni posnetki na vertikalah in previsih na ZPP? S pomočjo kratke popkovine.
Mi („ULIČARJI“) pa po svojem dosedanjem vedenju skromno dodajamo, da je v neizmerno pomoč tudi
PRI PREČENJU IZPOSTAVLJENIH PREČNIC! Še najbolj hvaležne so ji roke!
V novejši tuji literaturi jo uvrščajo med obvezni del opreme!

Bi šlo brez kratke popkovine? Dvomimo!

Uporaba kratke popkovine (originalno vdelana v samovarovalni komplet – Petzl Scorpio) za potrebe
fotografiranja in istočasnega počivanja. Na desni sliki je izdelana s 60 cm atestirano zanko in atestirano vponko.

Možni varianti: pomožna vrvica (8 mm) ali kos tanjše plezalne vrvi in podaljševalni vozel ter odmerjen kos
atestiranega traku in kravatni vozel. Ne pozabite: kratka popkovina ni samostojni element varovanja na ZPP!
Na desni namig samo za fotografe: Pri 60 cm zanki nam bo morda manjkalo do prave fotografske pozicije nekaj
deset centiretrov – uporabite lahko Daisy Chain. Nosilnost zanke je 22 kN, posameznega očesa cca 350 kg,
verjetno dovolj za še tako obilnega fotografa. Dolžino kratke popkovine prilagodite vašemu plezalnemu pasu!
Neka dolžina zanke ne pomeni enake oddaljenosti od jeklenice pri sedežnem ali enodelnem pasu.

100 % VARNOSTI NI MOGOČE ZAGOTOVITI NA PRAV NOBENEM PODROČJU ČLOVEKOVEGA DELOVANJA!
KOLIKO LAHKO ZAUPAMO ATESTIRANIM SAMOVAROVALNIM KOMPLETOM? ALI JIH TESTIRAJO?
Feratarstvo, kot zvrst gorništva, je potencialno nevaren šport! Za
sproščeno plezanje po ekstremnih ZPP je nadvse pomembna varna
oprema,
p
, varna varovala v steni in tudi zaupanje
p j v uporabljeno
p
j
opremo. A to še zdaleč ni dovolj. Med najpomembnejše štejemo
znanje uporabe opreme in poznavanje njenih nevarnih situacij.
Vsi samovarovalni kompleti morajo izpolnjevati stroge standarde
((EN‐958,, EN‐12275,, EN‐12277).
) Pri testiranju
j spustijo
p j v
samovarovalni komplet vpeto 80 kg breme s prostim padom z
višine 2.5 m nad vpetjem, a faktor padca je v resnici višji od 2!
Skupno 5 m padca, kar je približek zdrsa „povprečno“ težkega
gornika z maksimalno dovoljene razdalje med dvema sidroma v
prečnicah. Ob tem se lahko razvijejo sile tudi do 40 kN (4000 kg!).
Z
Zavora
mora poskrbeti
k b ti za pojenek
j
k kkar 5/6 tte energije
ij (34 kN – 3400
kg!). Preostanek, do 1/6 pa bi naj prevzel sistem varovanja (do 6kN
– 600 kg!). Pod pogojem, da zavorni sistem deluje in komplet ter
vponke zdržijo sile zaustavljanja, ima plezalec možnosti da preživi
(če mu ne zlomi hrbtenice). Kadar temu pogoju ni zadoščeno – če
ni dinamike zaustavljanja so sile na komplet
komplet, vponke,
vponke sidro in
plezalca zaradi statične zaustavitve krepko višje. Torej preko meja
nosilnosti opreme, kar pa je smrtno nevarno!
V feratah je pomembno, da ima plezalec pravilno in varno
nameščen plezalni pas in samovarovalni komplet,
komplet ki pa mora
imeti delujočo zavoro! Plezalec mora biti vedno zavarovan na
jeklenico z obema vponkama. V primeru kompleta z zavorno
ploščico, pred uporabo prepotegnemo vrv skozi vse luknje levo
desno tako, da je ta v lokih in ni napeta (slika levo).
V primeru uporabe kompleta s prešitim trakom pred uporabo
preverimo prisotnost in pravilnost vseh šivov. Sproženih varoval ne
smemo več uporabljati.

KATERI SAMOVAROVALNI KOMPLET JE DOVOLJ DOBER?
KATERI JE NAJBOLJŠI?

Kolega
K
l
je
j bentil:”Kaj
b til ”K j so nori,i 80 € za samovarovalni
l i komplet
k
l t za “enkratno
“ k t uporabo”?
b ”? (model
( d l z zvitim
iti iin prešitim
šiti
trakom – začetek trganja pri cca 150 kg). Naš odgovor: VARNOST NIMA CENE!
Znova se vrnimo k že omenjenemu alpinistu Klemnu in njegovemu razmišljanju. Jasno je izrazil dvom o
primernosti “univerzalnega” samovarovalnega kompleta, saj ga uporabljata 50 kg težka deklica in tudi 120
kg težak gornik v sorodu z Martinom Krpanom.
Upoštevati moramo naslednja dejstva:
‐
na tržišču so trenutno le trije osnovni sistemi: amortiziranje sile udarca s premikom vrvi skozi zavorno
ploščico, z linearnim premikom traku skozi zavorno ploščico in s postopnim trganjem zloženega prešitega
traku
‐
obljubljana “prižema” za feratarske jeklenice firme Skylotec se že dve leti pojavlja na sejmih gorniške
opreme z obljubo, da letos pa zagotovo pride tudi v prodajo
‐
Z d j nezgoda
Zadnja
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di iiztrganja
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napaka v prešitju povezave krakov) je vnovični dokaz, da absolutne varnosti v gorništvu ni
‐
pred nakupom novega samovarovalnega kompleta priporočamo testiranje različnih modelov (izposoja med
znanci, izposoja v PD) ter medsebojno primerjavo – naj ne bo edino vodilo za nakup nižja cena v prodajni
akciji
‐
osebni opremi je potrebno zaupati, a z vsakokratnimi podrobnimi pregledi pravočasno ugotoviti morebitne
poškodbe

PLEZALNI PAS ‐ Sedežni, enodelni, kombinirani (tovarniški in improvizirani prsni del iz 120 cm zanke).
Prevladujejo sedežni, saj jih uporabljamo v preostalem času pri športnem plezanju.
Pogosta
ogos a napaka
apa a p
pri uporabi
upo ab enodelnega
e ode ega je nepravilna
ep a a namestitev
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a ad neupoštevanja
eupoš e a ja proizvajalčevih
p o aja če navodil
a od
(preohlapno, prečni del preblizu pasu). Ni potrebno niti zdrsniti na jeklenici, pa nas lahko “povsem sleče”!
Možne posledice? Vredno razmisleka!
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KAJ REČI NA KONCU?
VSEM LJUDEM DOBRE VOLJE ‐ VELIKO UŽITKOV IN VARNIH VZPONOV NA ZPP!

ZLATA PRAVILA OEAV
(Oesterreichischer Alpenverein)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Primerno načrtovanje ture!
Cilj prilagoditi osebnim sposobnostim!
Vedno imeti s seboj popolno in atestirano
opremo ter jo dosledno uporabljati!
Posebno pozornost nameniti vremenskim
vplivom (še posebej nevihtam)!
Nobenega slepega in brezpogojnega zaupanja v
jeklenico in pomožne elemente!
Obvezno medsebojno preverjanje opreme pred
vstopom na jeklenice!
Z d t razmik
Zadosten
ik med
d plezalci!
l l i!
Jasno komuniciranje in obzirnost do drugih
plezalcev!

Misel našega ljubitelja gora in plezalca:
ZAKAJ SE DOGAJAJO GORNIŠKE NESREČE?
ZAGOTOVO NE ZARADI ZNANJA IN PREMIŠLJENOSTI!
Moto lastnika Bike parka v Kranjski Gori:
KO ZNAM VEČ KOT SI UPAM, JE TO DOBRO! KO SI
UPAM VEČ KOT ZNAM, IMAM VSE MOŽNOSTI, DA
BOM SPOZNAL BOLNIŠNICO OD ZNOTRAJ!
Verjetna
V
j t misel
i l Primoža
P i ž Trubarja
T b j za današnjo
d š j rabo:
b
LUBI SLOVENCI! Z NEKAJ KLIKI NA SVETOVNEM
SPLETU BO V HIPU PRED VAMI VES FERATARSKI
SVET!
Klasifikacija NNN:
NEPREMIŠLJENO! NEDOPUSTNO! NEVARNO!!!

NASLOVNICA ‐ KRASEN DAN, ZANIMIVA TURA, PRIJETNA DRUŽBA! KAJ PA PRAVI PRAVILO O "DOMINO UČINKU“?

OBVEZNO ČTIVO ZA VSAKEGA PRAVEGA FERATARJA!
Ne znate nemško? Noben problem. Fotografije in risbe povedo več kot celostranski tekst.

VAM JE JASNA SIMBOLIKA POBARVANJA NAPISA?
Bravo! Potem so vam tudi jasne posamezne stopnje težavnosti ZPP (po oznakah v EU).

