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FALSZABÁLYZAT
A Balassagyarmati Hegymászó Klub (továbbiakban BGYHK) által a balassagyarmati Mikszáth Kálmán
Művelődési Központjában üzemeltetett műfalon történő mászás a használt felszerelés, a felszerelt
biztonsági rendszerek, a biztosító személyek szakképzettsége ellenére is magába foglalja a sérülés
kockázatát! Minden látogató köteles a betartani a biztonsági előírásokat, saját maga és mások testi
épségének megőrzése érdekében!
A szabályzatot a foglalkozáson részt vevők aláírásukkal/gondviselőjük aláírásával elfogadták, és
nyilatkoznak hogy megértették azt.
Gyermekek:
A 14 éves kort be nem töltött gyermekek a műfalon történő foglalkozáson a BGYHK elnökének, a
technikai-vezetőjének vagy a foglalkozás vezetőjének engedélyével és kizárólag a szülői/kísérői felügyelet
mellett vehet részt! Megkérünk minden szülőt/kísérőt hogy a technikai vezető vagy a foglalkozás
vezetőjének utasításait gyermekével szíveskedjen betartatni! Minden nem megfelelő viselkedés, kiabálás,
szaladgálás potenciális veszélyforrást rejt, mint a gyermekre, mint a falon mászók számára!
- A 14 évesnél idősebb, de 18 éves kort be nem töltött gyermekek a foglalkozásokon szintén a BGYHK
elnökének, a technikai-vezetőjének vagy a foglalkozás vezetőjének engedélyével, és a technikai-vezető
vagy a foglalkozás vezetőjének utasításainak betartásával vehet részt!
- A nem megfelelő viselkedés a foglalkozásból történő kizárást von maga után.
- Azon 14 évesnél idősebb, de 18 éves kort be nem töltött gyermekek, melyek részesültek az önálló
mászáshoz szükséges képzésben, a technikai-vezető engedélyével és a gondviselő nyilatkozatával,
foglalkozás vezetőjének engedélyével és felügyelete mellett, önállóan is mászhatnak.
Foglalkozáson való részvétel:
Minden a BGYHK foglalkozásán részt vevő a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezi magát, hogy
kizárólag abban az esetben kezdi meg a mászást vagy biztosítást, ha nem áll alkoholos, drogos,
gyógyszeres befolyásoltság alatt!
- Aki veszélyezteti a foglalkozás résztvevőit vagy önmagát, valamint aki nem tartja be a foglalkozás
vezetőjének utasításait, azonnal kizárható a foglalkozásból.
- Minden a foglalkozáson részt vevő köteles azonnal jelenteni a foglalkozás vezetőjének, ha bármilyen
rendellenességet tapasztal a fallal, a fogásokkal, felszereléssel kapcsolatban, vagy bármely a
foglalkozáson részt vevő személy viselkedésével.
- A műfalhoz tartozó tárgyakat (műfogások, karabinerek, köztesek) kizárólag a foglalkozás vezetője
szerelheti fel vagy helyezheti át!
- Aki a falat nem használja, azonnal köteles annak környezetét legalább 3 méteres távolságban elhagyni,
valamit az ebben a körzetben hagyott valamennyi általa használt felszerelést eltávolítani! Szigorúan tilos a
mászók alatt és az őket biztosító ember előtt tartózkodni! A biztosító személyt csak hátulról szabad
megkerülni.
- A foglalkozáson részt vevők az általuk használt felszerelésért felelősséggel tartoznak! Bármely az
eszközök nem megfelelő használatból eredendő kárt köteles megtéríteni a károkozó!
- A felszerelést a foglalkozás területéről kivinni szigorúan tilos!
- A földön fekvő kötelekre lépni tilos!
- A mászáshoz/biztosításhoz saját felszerelést abban az esetben lehet használni, ha az megfelel a
nemzetközi szabványoknak, megfelelő állapotú, a foglalkozás vezetője engedélyezte azt, ha ezen
eszközöket használó személy figyelmét felhívtuk a használatából adandó kockázatot. A BGYHK ezen
felszerelések használatából adódó esetleges balesetekért semmilyen felelősséget nem vállal! A
foglalkozás vezetője a meg nem engedett, balesetveszélyes, vagy nem megfelelően használt felszerelés
alkalmazását megtilthatja.
- A mászók, valamint az őket biztosító ember zavarása, figyelmének elterelése szigorúan tilos!
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Mászás és biztosítás megkezdése előtt:
- A mászás megkezdése előtt minden olyan tárgyat el kell a mászónak távolítani magáról, mely beakadhat
vagy sérülést okozhat (óra, gyűrű, karkötő, nyaklánc).
- Meg kell győződni róla, hogy a mászandó úton nem tartózkodik senki!
- Mászást minden esetben kötél, és biztosító személy által használt biztosító eszköz segítségével kell
végezni!
- Kizárólag szabványos kötél, beülő és biztosító eszköz használható. Ellenőrizni kell a használni kívánt
eszközök épségét.
- A mászás megkezdése előtt minden esetben ellenőrizni kell a mászónak mind maga, mind a biztosító
személy beülőjét, azt hogy szabályosan van-e becsatolva.
- Ellenőrizni kell, hogy mindketten ugyanabba a kötélbe vannak bekötve!
- Felső biztosítással történő mászáskor ellenőriznie kell, hogy a kötél szabályosan megkötött "perec"
csomóval vagy két egymással szembe fordított zárt állapotú HMS karabinerrel csatlakozik a beülőhöz!
- Felső biztosításkor meg kell győződni arról, hogy a kötél 2 ponton rögzített stand ponton keresztül van
befűzve!
- Elől mászáskor ellenőriznie kell, hogy a kötél önmaga által szabályosan megkötött "perec" csomóval
csatlakozik a beülőhöz!
- Ellenőrizni kell azt, hogy a biztosító személynek megfelelő módon van-e a kötél a biztosító eszközében
és az zárt állapotú-e!
- A mászónak és a biztosítónak is meg kell győződnie róla, hogy a partnere is ellenőrizte a beülőket, a
bekötési pontokat, a kötelet és a stand pontokat, valamint a biztosító eszköz helyes használatát!
- Ha bármilyen bizonytalanság vagy kérdés merülne fel, a mászást nem szabad megkezdeni és azonnal a
foglalkozás vezetőjéhez kell fordulni!
Mászás:
- Elől mászáshoz kizárólag a nemzetközi szabványoknak megfelelő dinamikus kötél használható!
- Elől mászáskor minden az út vonalába eső nittet biztosítási pontként használni kell!
- A mászás akkor kezdhető meg, ha a biztosító személy határozottan és hangosan engedélyt ad rá!
- Mászás közben a műfogásokon kívül bármely más tárgyat (nitt, köztes, karabiner) fogásként használni
szigorúan tilos és balesetveszélyes!
- Mászás közben a falon tartózkodó többi mászótól biztonságos távolságot kell tartani! Tilos mások föl,
illetve mások alá mászni!
- Ha mászás közben bármilyen probléma lép fel, azt azonnal tudatni kell a biztosító partnerrel, valamint a
foglalkozás vezetőjével.
Biztosítás:
- Önálló biztosítást kizárólag az a személy végezhet, aki rendelkezik az ezt igazoló vizsgával! Egyéb
esetben a technikai-vezető engedélyezheti a felügyelet melletti, illetve önálló biztosítást.
- Biztosítani csak a biztosító eszköz megfelelő ismeretével szabad.
- Biztosításhoz minden esetben beülő, illetve biztosító eszköz használata kötelező! A biztosító eszköznek
olyan HMS karabinerrel kell a beülőhöz rögzítve kapcsolódnia, melyről meggyőződtünk, hogy a véletlen
nyílást megakadályozva zárt állapotú!
- Biztosítást kizárólag a falhoz közel állva, a mászó társat folyamatosan figyelemmel kísérve, valamint a
hirtelen adódó helyzetekre felkészülve kell végezni! Biztosítás közben semmilyen más, a figyelmet elvonó
tevékenységet (telefonálás, evés, stb.) nem szabad folytatni!
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