POUČENÍ PRO UŽIVATELE lezeckých stěn v BOULDER ARÉNĚ VUT v Brně a

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO LEZENÍ
BOULDER ARÉNA VUT v Brně (BA VUT) je součástí OUTDOOR PARKU a je určena pro výcvik
boulderingového lezení studentů a příchozí veřejnosti:
 Lezecká činnost a slackline jsou prováděny na vlastní nebezpečí.
 Lezeckou činnost a slackline mohou provádět pouze sportovci starší 18 let.
 Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost a slackline pouze pod přímým
dohledem návštěvníka staršího 18 let, ten za ně po celou dobu pobytu v prostorách boulder
arény nese plnou zodpovědnost.
 V celém areálu platí Provozní řád sportovišť a Doplňující provozní řád OUTDOOR PARK
a tato Pravidla bezpečného lezení.
POVINNOSTI návštěvníka BA VUT v Brně
 Každý návštěvník BA je povinen seznámit se při první návštěvě s Provozním řádem sportovišť
VUT a Doplňujícím řádem sportovních zařízení VUT v Brně a řídit se jeho ustanoveními.
 Před prvním nástupem na lezeckou stěnu si pozorně přečíst a respektovat Pravidla
bezpečného lezení.
 Vedoucí kurzů (skupinových i individuálních) jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o
své činnosti informovat provozovatele areálu – recepce sportovní haly, Technická 14. Vedoucí
musí být starší 18 let a musí se prokázat dokladem s příslušným oprávněním pro provozování
kurzů. Za účastníky svého kurzu přebírají plnou zodpovědnost.
Návštěvník BA VUT v Brně musí :
 K lezení používat lezeckou obuv (zakazuje se užívat lezeckou stěnu na boso nebo
v ponožkách).
 Neprodleně hlásit službě – recepce sportovního areálu Technická 14 jakýkoliv úraz – ta buď
úraz ošetří nebo v případě nutnosti zavolá zdravotnickou pomoc(155) a provede záznam do
knihy úrazů.
 Neprodleně upozornit službu – recepce sportovního areálu, Technická 14 na uvolněný chyt či
způsobenou škodu.
 Dodržovat zásady slušného chování a neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky.
 Udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách BA VUT.
 Využívat WC v parkovacím domě nebo v sociálním zázemí sportovního areálu Technická 14.
 Dodržovat pravidla bezpečného lezení.
PRAVIDLA BEZPEČNÉHO LEZENÍ v BA VUT v Brně
 V lezeckém prostoru se lezec pohybuje účelně a svojí činností neohrožuje spolulezce.
 Nezkušení lezci nesmí na stěně lézt bez doprovodu zkušeného lezce.
 Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou lezců.
 K lezení lze použít pouze našroubovaných chytů a struktur stěny.
 Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek popř. jiných prostředků
negativně ovlivňujících zdravotní stav a fyzickou kondici.
 Přestavba cest není povolena.
 Lezci, kteří právě nelezou, jsou povinni sledovat dění na stěně a nesmí se zdržovat pod
lezoucím lezcem. Maximálně se mohou snažit dávat lezoucímu lezci záchranu.
 Při lezení je povinné používat lezeckou obuv (lezečky).
 Při lezení se má používat jen magnézium.
 Lezci jsou povinni používat doskokovou bouldermatku (možnost zapůjčení na kauci 2000,00
Kč nebo OP u služby – recepce sportovního areálu PPV Technická 14).
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