טופס מאבטח "טופ רופ" בגקו קיר שגיא
דף זה מיועד למי שלוקח חלק בפעילות טיפוס ב"גקו  -קיר שגיא".
אחד מאנשי הצוות ילווה אתכם בתהליך לימוד האבטחה ויענה על כל שאלה שתתעורר אך לפני כן ,אנא
קראו נהלים אלו ואשרו בחתימתכם בסוף הדף כי קראתם והבנתם את הנהלים.
על מנת לאפשר למטפס לטפס בצורה בטוחה ,ישנו צורך באדם נוסף שתפקידו לדאוג לבטיחות המטפס
 זהו המאבטח .תפקידו של המאבטח הינו צמצום החבל עם התקדמות המטפס והורדתו בצורה מבוקרתעם סיום הטיפוס .פעולת האבטוח הינה פעולה פשוטה שכל אדם יכול ללמוד בתוך זמן קצר ,עם זאת
אבטוח "לא נכון" או שלא ע"פ ההוראות עלול לגרום לנפילת המטפס ולפגיעות קשות .הנהלת "גקו  -קיר
שגיא" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעולתו ואף להרחיק אדם המסכן את עצמו ו/או אחרים.
על מנת לאפשר לכולנו טיפוס נעים ובטוח יש להשמע להוראות הצוות במקום .המנעו מ"קיצורי
דרך" וקלילות דעת!
 לימוד אבטחה וטיפוס הובלה יעשה אך ורק ע"י אחד מאנשי הצוות.
 יש לבצע בדיקה הדדית "מאבטח-מטפס" לפני כל תחילת טיפוס (טופרופ/הובלה)
 אסור לשבת או לבצע כל פעולה נוספת בזמן האבטוח/טיפוס ,לדוגמא  :אכילה/שתייה/צילום/שיחה
בטלפון נייד.
 צמצום החבל יעשה לפי הצורה המקובלת בקיר וכפי שנלמד (החלפת הידיים תתבצע במצב בו
החבל נעול).
 אבטוח מטפס שמשקלו יותר מ 02% -ממשקל המאבטח  -באישור איש צוות בלבד!
 אין להשען אחורה על החבל בשעה שמשקלו של המטפס נמצא על החבל ,אסור לנסות "להעלות
מטפס".
 אין להמצא מתחת או מעל למטפס אחר (בבולדר ובקירות הטיפוס).
 יש לאסוף שיער ארוך.
 הטיפוס מותר בנעליים סגורות בלבד! (מומלץ לטפס עם נעלי טיפוס לשיפור החוויה).
 יש להסיר שעונים ותכשיטים (במיוחד טבעות) לפני הטיפוס כדי להמנע מפציעה.
 יש לרוקן את תכולת הכיסים טרם הטיפוס כדי למנוע נפילתם מגובה וסיכון המאבטח.
 המזרנים בקיר מיועדים לספיגת נפילה בלבד ואין להשתמש בהם לכל שימוש אחר.
 יש לדווח לאיש צוות מיידית על כל מפגע בטיחותי  ,אירוע חריג או גורם המסכן את הפעילות בקיר.
בכל שאלה או אי בהירות ,אנא פנו לאחד מאנשי הצוות ,שיהיה טיפוס נעים ובטוח !
צוות גקו  -קיר שגיא
(נא למלא בכתב ברור) ____________________________________________________
אני ________________:ת"ז_/_/_/_/_/_/_/_/_ :

הורה ל_____________:

ת"ז _/_/_/_/_/_/_/_/_ :גיל________:
קראתי והבנתי את הוראות הבטיחות ואני מתחייב לודא כי ילדי הבין אותן ויפעל על פיהם.
אני מודע לכך שאי מילוי אחר הוראות אלו והנחיות הצוות עלול להביא לפגיעות גופניות ולהפסקת
פעילותי ו/או ילדי במקום.
חתימה_________________:
תאריך_________________ :

טלפונים :גלעד  ,3370303200 -דוד  | 3333320370 -דוא"לinfo@geckoClimbing.co.il :
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