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1.1. PriporoPriporoččena opremaena oprema

•• osnovna osebna zaosnovna osebna zaššččitna in tehniitna in tehniččna opremana oprema
•• vrv (min. 50 m)vrv (min. 50 m)
•• 2 pomo2 pomožžni vrvici (5 ni vrvici (5 –– 6 mm / 5 6 mm / 5 –– 6 m)6 m)
•• 2 neskon2 neskonččni zanki (2 ni zanki (2 ×× 120 cm)120 cm)
•• 5 vponk z matico5 vponk z matico
•• 3 navadne vponke 3 navadne vponke 
•• 2 ledna vijaka2 ledna vijaka
•• ropemanropeman ali Tali T--blockblock
•• ploploššččica za spust po vrvi, ki omogoica za spust po vrvi, ki omogočča a samoblokadosamoblokado vrvi vrvi 

((reversoreverso ali ATC ali ATC guideguide))
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2. Razdelitev vrvi2. Razdelitev vrvi

2.1. vrv (najmanj 50 m) razdelimo na se2.1. vrv (najmanj 50 m) razdelimo na sežžnjenje
2.2. na sredini vozel 2.2. na sredini vozel osmicaosmica, na vsako stran, na vsako stran
šše trije vozli (2 x 1 see trije vozli (2 x 1 sežženj in 1 x 2 seenj in 1 x 2 sežžnja)nja)

POZORPOZOR –– vozle dobro vozle dobro 
zategnemo!zategnemo!
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2.3. skrajna vozla sta z vponko z matico   2.3. skrajna vozla sta z vponko z matico   
vpeta v plezalni pas plezalcavpeta v plezalni pas plezalca

2.4. vrv med plezalcema imenujemo  2.4. vrv med plezalcema imenujemo  
VAROVALNAVAROVALNA vrvvrv

2.5. na koncu ostanka vrvi (2.5. na koncu ostanka vrvi (REREŠŠEVALNAEVALNA vrv) vrv) 
je vozel je vozel osmicaosmica z zanko, ki je velika samo z zanko, ki je velika samo 
toliko, da lahko v njo vpnemo vponko z  toliko, da lahko v njo vpnemo vponko z  
maticomatico

POZOR POZOR –– preveri, preveri, čče sta ree sta rešševalni evalni 
vrvi daljvrvi daljšši od varovalne!i od varovalne!

2.6. re2.6. rešševalno vrv     evalno vrv     
pospravimo v pospravimo v 
nahrbtnik  tako,  nahrbtnik  tako,  
da jo lahko  da jo lahko  
kasneje kasneje 
izvleizvleččemo brez   emo brez   
tetežžav z eno  av z eno  
roko roko 
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2.6. pomo2.6. pomožžno vrvico (na polovici) s no vrvico (na polovici) s prusikovimprusikovim vozlom  vozlom  
pripriččvrstimo na varovalno vrv vrstimo na varovalno vrv ččim bliim bližže telesu  e telesu  
(vrvico na koncu ne zaklju(vrvico na koncu ne zaključčimo z  vozlom v t.i. imo z  vozlom v t.i. 
stopnostopno zanko)zanko)

2.7. zlo2.7. zložženo vrvico spravimo v eno vrvico spravimo v žžep, ki ga ne zapremo z ep, ki ga ne zapremo z 
zadrgo zadrgo 
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2.8. v manevrsko zanko plezalnega pasu s 2.8. v manevrsko zanko plezalnega pasu s 
kavbojskim vozlom prikavbojskim vozlom priččvrstimo neskonvrstimo neskonččno no 
zanko (120 cm industrijsko zazanko (120 cm industrijsko zaššiti trak) in iti trak) in 
jo z vponko z matico vpnemo v rojo z vponko z matico vpnemo v roččaj na aj na 
nahrbtniku (med naramnicama nahrbtnika)nahrbtniku (med naramnicama nahrbtnika)
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2.9. Zaustavimo padec2.9. Zaustavimo padec 2.10. obremenitev 2.10. obremenitev ččim prej prenesemo im prej prenesemo 
na noge (z razna noge (z razšširjenimi nogami se irjenimi nogami se 
z derezami dobro uz derezami dobro uččvrstimo v   vrstimo v   
podlago)podlago)

2.11. varovalna vrv je med nogama (s tem 2.11. varovalna vrv je med nogama (s tem 
dosedosežžemo, da nas ne obraemo, da nas ne obračča na stran)a na stran)
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2.11. naredimo podlagi primerno sidri2.11. naredimo podlagi primerno sidrišščče e 
(cepin, ledni vijaki(cepin, ledni vijaki……))

POZOR POZOR –– cepin brez varnostnih pacepin brez varnostnih paššččkov kov 
lahko uporabljajo samo alpinisti!lahko uporabljajo samo alpinisti!
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3. Izdelava sidri3. Izdelava sidriššččaa
(primer sidri(primer sidrišščča v trdem snegu)a v trdem snegu)

3.1. pripravimo neskon3.1. pripravimo neskonččno (no (sidrisidriššččnono) zanko in jo z bi) zanko in jo z biččevim vozlom pritrdimo   evim vozlom pritrdimo   
pod glavo cepina in vanjo vpnemo navadno vponko pod glavo cepina in vanjo vpnemo navadno vponko 

3.2. cepin zabodemo do glave, ga u3.2. cepin zabodemo do glave, ga uččvrstimo in pokrijemo s snegom vrstimo in pokrijemo s snegom 
3.3. pomo3.3. pomožžno vrvico, ki je pritrjena na varovalno vrv izvleno vrvico, ki je pritrjena na varovalno vrv izvleččemo iz emo iz žžepa in v epa in v 

vponko na vponko na sidrisidriššččnini zanki naredimo aretacijo (zanki naredimo aretacijo (polbipolbiččevev vozel, vozel, polvozelpolvozel, , 
varovalni vozel)varovalni vozel)

3.4. te3.4. težžo poo poččasi prenesemo na sidriasi prenesemo na sidriššččee
3.5. po potrebi izbolj3.5. po potrebi izboljššamo sidriamo sidrišščče (dodatni vijakie (dodatni vijaki……))
3.6. v 3.6. v sidrisidriššččnono zanko dodamo zanko dodamo šše vponko z maticoe vponko z matico
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3.7. iz nahrbtnika izvle3.7. iz nahrbtnika izvleččemo nekaj metrov reemo nekaj metrov rešševalne vrvievalne vrvi
3.8. na re3.8. na rešševalni vrvi, meter od vpetja v plezalnem pasu, naredimo vozel evalni vrvi, meter od vpetja v plezalnem pasu, naredimo vozel osmicaosmica

in ga vpnemo v pripravljeno vponko z matico na in ga vpnemo v pripravljeno vponko z matico na sidrisidriššččnini zankizanki
3.9. izvle3.9. izvleččemo preostanek reemo preostanek rešševalne vrvievalne vrvi
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4. Samovarovanje4. Samovarovanje
4.1. uporabimo drugo pomo4.1. uporabimo drugo pomožžno vrvico, izdelamo neskonno vrvico, izdelamo neskonččno zanko dolno zanko dolžžine ine ccacca

60 cm in jo s 60 cm in jo s prusikovimprusikovim vozlom pritrdimo na revozlom pritrdimo na rešševalno vrvevalno vrv
4.2. tik (4.2. tik (ccacca 5 cm) ob 5 cm) ob prusikovemprusikovem vozlu naredimo vozel vozlu naredimo vozel osmicaosmica
4.3. zanko vpnemo v vponko na pasu in 4.3. zanko vpnemo v vponko na pasu in hkratihkrati izpnemoizpnemo zanko vozla zanko vozla osmiceosmice na na 

varovalni vrvivarovalni vrvi
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RazliRazliččica 1: Soplezalec rabi pomoica 1: Soplezalec rabi pomočč v razpokiv razpoki
5.1. zavarovani s popkovino se lahko premaknemo do roba razpoke 5.1. zavarovani s popkovino se lahko premaknemo do roba razpoke 
5.2. zaradi vertikalnega spusta na 5.2. zaradi vertikalnega spusta na rerešševalnoevalno vrv namestimo vrv namestimo reversoreverso za spust in za spust in 

si ga vpnemo v manevrsko zanko plezalnega pasusi ga vpnemo v manevrsko zanko plezalnega pasu
5.3. popkovino uporabimo kot samovarovanje pri spustu in je 5.3. popkovino uporabimo kot samovarovanje pri spustu in je IZJEMOMAIZJEMOMA

namenameššččena nad ena nad reversomreversom
5.4. tako pripravljeni se z roba razpoke spustimo do soplezalca5.4. tako pripravljeni se z roba razpoke spustimo do soplezalca
5.5. nudimo mu PP in ga z njegovim neskon5.5. nudimo mu PP in ga z njegovim neskonččnim trakom, ki je pripet na ronim trakom, ki je pripet na roččaj         aj         

nahrbtnika, vpnemo v vozel nahrbtnika, vpnemo v vozel osmicaosmica na koncu na koncu rerešševalneevalne vrvivrvi

5. Spust k soplezalcu5. Spust k soplezalcu
(uporabljen je (uporabljen je reversoreverso in in ropemanropeman))
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6. Vrnitev re6. Vrnitev rešševalca iz razpokeevalca iz razpoke
6.1. zavarovani smo s pomo6.1. zavarovani smo s pomožžno vrvico na reno vrvico na rešševalni vrvi (samovarovanje)evalni vrvi (samovarovanje)
6.2. 6.2. izpnemoizpnemo reversoreverso in ga namestimo tako, da v eno smer deluje in ga namestimo tako, da v eno smer deluje samozateznosamozatezno
6.3. navadno vponko vpnemo v manj6.3. navadno vponko vpnemo v manjššo zanko na popkovini (med o zanko na popkovini (med prusikovprusikov vozel vozel 

in in osmicoosmico), ter vanjo vpnemo prosti konec re), ter vanjo vpnemo prosti konec rešševalne vrvievalne vrvi
6.4. dobili smo 6.4. dobili smo šškripec za lakripec za lažžje vzpenjanje po reje vzpenjanje po rešševalni vrvievalni vrvi
6.5. dvignemo se do roba razpoke6.5. dvignemo se do roba razpoke
6.6. na robu razpoke namestimo nahrbtnik (ga dodatno zavarujemo)6.6. na robu razpoke namestimo nahrbtnik (ga dodatno zavarujemo), da se vrv med , da se vrv med 

dvigom padlega ne bo zarezala v robdvigom padlega ne bo zarezala v rob
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7. Dvig soplezalca7. Dvig soplezalca
7.1. za sidri7.1. za sidrišščče za dvig soplezalca lahko uporabimo e za dvig soplezalca lahko uporabimo žže obstojee obstoječče sidrie sidrišščče ali pa ga e ali pa ga 

z novim vozlom z novim vozlom osmicaosmica na na rerešševalnievalni vrvi premaknemo blivrvi premaknemo bližže robu razpoke e robu razpoke 
(priporo(priporočča se slednje)a se slednje)

7.2. s trakom, ki je pripet na ro7.2. s trakom, ki je pripet na roččaju naaju naššega nahrbtnika se zavarujemo ali v sidriega nahrbtnika se zavarujemo ali v sidrišščče e 
ali v bliali v bližžnjo zanko njo zanko osmiceosmice na varovalni vrvi ali v novo urejeno sidrina varovalni vrvi ali v novo urejeno sidrišščče na  e na  
rerešševalni vrvievalni vrvi

7.3. 7.3. reversoreverso prestavimo s plezalnega pasu v novo sidriprestavimo s plezalnega pasu v novo sidrišščče, kjer bo v funkciji  e, kjer bo v funkciji  
samozapornega elementasamozapornega elementa
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7.4. dosedanje samovarovanje (pomo7.4. dosedanje samovarovanje (pomožžno vrvico) pospravimono vrvico) pospravimo
7.5. na obremenjeni del re7.5. na obremenjeni del rešševalne vrvi namestimo evalne vrvi namestimo ropemanropeman ali Tali T--blockblock in in 

izdelamo enojni izdelamo enojni šškripeckripec
7.6. enojni 7.6. enojni šškripec lahko nadomestimo s kripec lahko nadomestimo s ššvicarskim vicarskim šškripcemkripcem
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RazliRazliččica 2: Soplezalec ne rabi pomoica 2: Soplezalec ne rabi pomočč v razpokiv razpoki

• Postopek je enak do točke, kjer se spustimo k soplezalcu po reševalni vrvi. 
Namesto tega do njega spustimo konec reševalne vrvi na kateri je vozel 
osmica z zanko. Soplezalec si zanko vpne v plezalni pas ali v vponko z
matico na popkovini, ki jo ima na nahrbtniku.

• Sledi postopek dviga, ki je enak Različici 1

5. Spust k soplezalcu5. Spust k soplezalcu
(uporabljen je (uporabljen je reversoreverso in in ropemanropeman))
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8. Prehod iz dviga v spust8. Prehod iz dviga v spust
8.1. na re8.1. na rešševalni vrvi naredimo s pomoevalni vrvi naredimo s pomožžno vrvico, tik pod no vrvico, tik pod reversomreversom, , prusikovprusikov vozel vozel 

(namesto (namesto prusikovegaprusikovega vozla lahko uporabimo vozla lahko uporabimo ropemanropeman))
8.2. pomo8.2. pomožžno vrvico vpnemo s no vrvico vpnemo s polbipolbiččevimevim vozlom v novo vponko z matico v  vozlom v novo vponko z matico v  

sidrisidrišščče in aretiramoe in aretiramo
8.3. razbremenimo vrv v 8.3. razbremenimo vrv v reversureversu in prenesemo obremenitev na pomoin prenesemo obremenitev na pomožžno vrvico no vrvico 
8.4. pripravimo 8.4. pripravimo reversoreverso za spust (POMEMBNO: prosti konec vrvi na izhodu iz za spust (POMEMBNO: prosti konec vrvi na izhodu iz reversareversa

vpnemo v navadno vponko, saj s tem ustvarimo primerno trevpnemo v navadno vponko, saj s tem ustvarimo primerno trenje v nje v reversureversu za za 
spust)spust)

8.5. aretiramo 8.5. aretiramo reversoreverso
8.6. sprostimo aretacijo pomo8.6. sprostimo aretacijo pomožžne vrvicene vrvice

Za kratke spuste lahko namesto Za kratke spuste lahko namesto reversareversa uporabimo kar uporabimo kar polbipolbiččevev vozel!vozel!


