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Lühike trass!
Lühikese trassi ajapiirang kummalegi ülesandele eraldi on 1 tund. Ühe tunni ületamisel
võetakse võistkond maha ja trass tuleb vabastada.
Lühikesel trassil loositakse paarid ja eesronijad. Loosimisel võtab iga tiimiliige numbri,
vastavalt numbritele moodustuvad paarid.
Numbrid 1 ja 2 ronivad paaris, kusjuures number 1 on eesronija. Läbitakse ülesanne A.
Numbrid 3 ja 4 ronivad paaris, kusjuures number 3 on eesronija. Läbitakse ülesanne B.
Ülesanne A
Ülesanne algab ettevalmistatud jaamast. Mõlemad osalejad peavad olema
enesejulgestuses ettevalmistatud jaamas. Nr 1 liigub kaaslase julgestuses, julgestamine
toimub julgestusvahendiga vööst nagu kaljumarsruudil ja asub ronima altjulgestuses.
Julgestusköis peab olema seotud vöösse. Vahejulgestus punktideks on seinalasuvad
märgistatud ”kõrvad”. Nr 1 paneb ekspressid ja seejärel köie nendest läbi. Jõudnud
märgitud kohta paneb Nr 1 ennast enesejulgestusse ning teeb jaama vähemalt kahest
punktist ning julgestab Nr 2 samuti jaama.
Valmistatakse ette laskumisköis, mis on topelt ja peab olema pandud läbi kahest punktist.
Esimesena laskub Nr 1, laskub topeltköiel ja enesejulgestuses, enesejulgestus peab olema
reaalne (kui laseb käed lahti, siis ei tohi enam liikuda köiel alla poole). Laskunud
allapoole märgistatud ala, muutub laskuja kergelt kannatanuks (vigastatud on käed). Nr 2
tõmbab olemasolevate vahenditega Nr 1 tagasi jaama ja paneb enesejulgestusse.
Nr 2 valmistab ette laskumisköie ja kinnitab kohtuniku julgestuse nii enda kui kannatanu
külge ning laskub koos Nr 1 ronijaga alla! Trass loetakse sooritatuks, kui köis on alla
tõmmatud.
Eraldi etapid, mida arvestatakse:
1. ronijad on mõlemad jõudnud teise jaama
2. Nr 2 on tõmmanud ronija Nr1 uuesti teise jaama ja pannud julgestusse
3. trassi lõpp
Lubatud tehniline varustus köiskonnale: 1 kuni 50 m dünaamiline köis, 6 ekspressi,
kaks slingi max. pikkusega 120 cm, 10 lukustatava väravaga karabiini.
Kummalgi võistlejal: kiiver, ronimisvöö, 2 enesejulgestuse otsa, kuni 1 m abinööri
haarava tegemiseks, julgestusvahend, kindad.
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Ülesanne B
Tehnilised võtted: altjulgestuses ronimine, julgestaja vabanemine julgestusest, traavers,
pendel, kannatanu abistamine, laskumine.
Ülesanne algab maapinnalt. Nr 1 astub jaama kohe maapinna kohal, teeb enesejulgestuse
võtab vastu Nr 2. Nr 2 liigub edasi pannes ekspresse kuni kohtuniku karabiinini, pannes
sellest köie läbi. Kohtuniku karabiin ei või avada. Nr 1 ronib Nr-le 2 järgi. Omal valikul
jätkub üks võistlejatest liikumist traaversil, pannes ekspresse. Kohtuniku märgitud kohas
kukub lahti ja vigastab raskelt. Teine võistleja fikseerib vigastatu, liigub vigastatud
võistlejani, fikseerib vigastatu seinale, annab esmaabi. Rollid vahetuvad endine vigastatu
organiseerib laskumise. Aeg fikseeritakse kohtuniku tsoonis. Köied maas
Lubatud tehniline varustus köiskonnale: 1 kuni 50m dünaamiline köis, 6 ekspressi,
kaks slingi max. pikkusega 120cm, 10 lukustatava väravaga karabiini.
Kummalgi võistlejal: kiiver, ronimisvöö, 2 enesejulgestuse otsa, abinööri, haarav,
julgestusvahend, kindad.
Ülesanne C
Ülesanne algab maapinnalt. Nr 1 Ronib mööda kaminat ülesse. Jõuab kohtuniku jaama
poolel kaminal, teeb enesejulgestuse, võtab vastu Nr 2. Nr 2 liigub kamina lõppu pannes
ekspresse, kuni kohtuniku karabiinini. Nr 1 Nr-le 2 järgi. Teises kaminas organiseeritakse
laskumine. Keset laskumist tuleb teha pendel Kohtuniku jaama esimeses kaminas ja
sellelt laskutakse alla. Aeg fikseeritakse kohtuniku tsoonis. Köied maas
Lubatud tehniline varustus köiskonnale: 1 kuni 50 m dünaamiline köis, 6 ekspressi,
kaks slingi max. pikkusega 120 cm, 10 lukustatava väravaga karabiini.
Kummalgi võistlejal: kiiver, ronimisvöö, 2 enesejulgestuse otsa, abinööri, haarav,
julgestusvahend, kindad.
Ülesanne D
Ülesanne algab maapinnalt. Nr 1 Ronib mööda seina pannes ekspresse, kohtuniku köieni.
Kohtuniku köit mööda tõuseb ripp-jaama. Nr 1 võtab Nr 2 vastu ripp-jaama. Nr 2 ronib
karniisi alt välja katusele. Võtab vastu Nr-i 1. Võistkond laskub mööda kohtuniku köit
üle sõlme. Aeg fikseeritakse kohtuniku tsoonis. Köied maas.
Lubatud tehniline varustus köiskonnale: 1 kuni 50 m dünaamiline köis, 6 ekspressi,
kaks slingi max. pikkusega 120 cm, 10 lukustatava väravaga karabiini. Redelit ei ole.
Kummalgi võistlejal: kiiver, ronimisvöö, 2 enesejulgestuse otsa, abinööri, haarav,
julgestusvahend, kindad.

Pikal trassil on vaja osata teha köiest kanderaami (ei ole kookonisse
sidumine)!
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