SPELEOKLUB
BIELSKO-BIAŁA

KLUB TATERNICTWA JASKINIOWEGO
Członek Polskiego Związku Alpinizmu
ul. 1-go Maja 45, 43-300 Bielsko-Biała

DZIENNICZEK KURSANTA
Indeks kursu taternictwa jaskiniowego
rok 20……/20……

Imię i nazwisko kursanta …………… …………… ……………
Nr legitymacji klubowej SBB ……………

Witaj na „Kursie Grotołazów” Speleoklubu Bielsko-Biała!
Nasz klub istnieje od 1969 r. Jest jednym z klubów speleologicznych zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu. Od wielu lat organizujemy kursy dla adeptów taternictwa
jaskiniowego. Podczas szkolenia nabędziesz odpowiednią ilość wiedzy aby zostać profesjonalnym grotołazem. Twoje umiejętności zostaną potwierdzone ‚Karta Taternika
Jaskiniowego. Niniejszy „Dzienniczek, Kursanta” ma pomóc Ci w osiągnięciu tego celu
- zawiera on wykaz wszystkich umiejętności i ćwiczeń, które musisz opanować. W opanowaniu materiału praktycznego i teoretycznego pomogą Ci nasi instruktorzy:
Zofia Gutek
Wacław Michalski
Jerzy Ganszer

OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
Temat

Instruktor

Data

Podpis instruktora

Węzły
Zwijanie liny
Worowanie liny
Konstruowanie awaryjnych
uprzęży
Zjazd w kluczu klasycznym

Tomasz Grzegrzułka
Jerzy Pukowski

Zapisując się na kurs stajesz się członkiem Speleoklubu Bielsko-Białą i masz prawo brać
czynny udział w życiu klubu – do czego Cię serdecznie zachęcamy! Do Twojej dyspozycji pozostają klubowy magazyn sprzętu i blibliteka. Zapraszamy na inne spotkania, imprezy i wyjazdy. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w redagowaniu klubowej strony
internetowej, i facebooka oraz do czytania i… pisania do klubowego biuletynu „Zacisk”.
Jako kursant zobowiązana/y jesteś do uczestnictwa w zajęciach kursowych oraz w cotygodniowycń spotkaniacn klubowych. Pamiętaj więc: spotykamy się w każdy wtorek
o godz. 1800. Wykłady i wyjazdy organizowane w ramach kursu odbywają się w ustalonych terminach.
Zarząd Klubu

Zjazd w kluczy „francuskim”
Zjazd w półwyblince
Zjazd w rolkach z autoasekuracją
Zjazd w rolkach przez przepinanki, odciągi, węzły
Poręczowanie zjazdu
Wbijanie spita
Wychodzenie po linie z użyciem przyrządów z pokonywaniem przepinanek, węzłów i
odciągów
Używanie drabinki
Prusikowanie
Wychodzenie z podciąganiem
się na linie
Pokonywanie trawersów
Tyrolka (kolejka)
Zjazd na linie do jej końca, dowiązanie drugiej liny i dalszy
zjazd
Wahadło
WSpinaczka z górną asekuracją
Zakładanie punktów asekuracyjnych przy wspinaczce

Fot. ze zbiorów Jerzego Pukowskiego
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Asekuracja (zrzutnia)
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OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE (dalszy ciąg)
Temat

Instruktor

Data

Podpis instruktora

JASKINIOWE PRZEJŚCIA OBOWIĄZKOWE
Jaskinia w Trzech Kopcach lub inna jaskinia fliszowa o długości
powyżej 100 m

Asekuracja z ciała
Wspinaczka z asekuracją dolną
(do V stopnia trudności)

L.P.

Data

Nazwa jaskini

Instruktor

Wspinaczka wzdłuż poręczówki z asekuracją
Budowa układu wyciągowego
przypomocy przyrządów
Zakladanie układu wyciągowego przy pomocy pętli

Jaskinie poza Tatrami pokonywane z użyciem sprzętu technicznego

Wbijanie haków

L.P.

Wkręcanie śrub lodowych

Data

Nazwa jaskini

Instruktor

Równomierne obciążanie
kilku punktów zaczepienia liny
przy pomocy pętli samonastawnej
Ratownictwo
Autoratownictwo w zjeździe
Autoratownictwo podczas
wychodzenia
Techniki poruszania się w
zimie w terenie górskim

Jaskinie typu tatrzańskiego pokonywane z użyciem sprzętu
technicznego (w tym co najmniej 3 przejścia zimowe)

Poruszanie się w rakach
Hamowanie czekanem
Techniki ratownictwa lawinowego

L.P.

Data

Nazwa jaskini

Prowadzenie
akcji

Lato/
zima

Instruktor

Biwak jaskiniowy
Biwak zimowy w terenie
Podstawy canyoningu
Udział w akcji eksploracyjnej
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JASKINIOWE PRZEJŚCIA NIEOBOWIĄZKOWE

L.P.

Data

Nazwa jaskini – lato/
zima

Instruktor

SKAŁKOWE PRZEJŚCIA WSPINACZKOWE
(na pierwszego, w tym 4 o stopniu trudności co najmniej IV)

L.P.
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Data

Droga i skala
trudności

WYKAZ WĘZŁÓW OBOWIĄZKOWYCH

tatrzański skrajny (przed sobą)
tatrzański skrajny (na sobie)
kluczka
ósemka
ósemka z podwójnymi uszami
pośredni
motylek
wyblinka (strzemiączko)
podwójny zderzakowy
ósemka równoległa
taśmowy
kluczka na rozrywanie
prusik
i inne węzły zaciskowe
półwyblinka
flagowy

Instruktor
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