Összeállította: Maucha Gergely

Társmentések lépései
Általános és leggyorsabb megoldás
Ha van másik kötelünk, ereszkedjünk a sérült
mellé, akasszuk őt magunkra, és vágjuk le a másik
kötélről.
Ereszkedőgépben lóg felettünk
1.
2.
3.

felmászunk alá
rövidkantárunkat beakasztjuk a maillonjába
leereszkedünk a sérült gépén (fékező a mentő
maillonjában!)

Ereszkedőgépben lóg alattunk
1.
2.
3.
4.
5.

lemászunk hozzá (croll, kézgép*)
rövidkantárunkat beakasztjuk a maillonjába
leakasztjuk a kézgépet
rátérdelünk a sérült csípőjére, kiakasztjuk a
crollunkat
leereszkedünk a sérült gépén (fékező a mentő
maillonjában!)

Mászógépekben lóg: ki kell emelni
Fölémászós társmentés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

felmászunk alá
lábát kiakasztjuk a lépőhurokból
sérült rövidkantárját beakasztjuk a maillonunk
aljába
sérült kézgépét leakasztjuk
átszerelünk a crollján fölfelé
kiemeljük (2-3 lépés fölfelé bal lábbal)
egyik kézzel mellesét megemeljük, másikkal
crollját kiakasztjuk, becsukjuk
átszerelünk ereszkedésbe
leereszkedünk

„2 crollos”
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

felmászunk alá
lábát kiakasztjuk a lépőhurokból
rövidkantárunkat beakasztjuk a maillonja
aljába
sérült kézgépét levesszük
kézgépünket a sérült crollja fölé akasztjuk,
addig mászunk, amíg a crollunk alulról
nekifeszül az ő crolljának
kézgépünket levesszük
sérült ereszkedőgépét befűzzük a két croll alá,
elrendezzok, hogy szorosan legyen, lebikázzuk
derékbillentés, sérült crollját kiakasztjuk
rátérdelünk a sérült csípőjére, kiakasztjuk a
crollunkat

10. leereszkedünk a sérült gépén (fékező a mentő
maillonjában!)
Ellensúlyos kiemelés
felmászunk alá
lábát kiakasztjuk a lépőhurokból
rövidkantárunkat beakasztjuk a maillonja
aljába
4. sérült hosszúkantárját kiakasztjuk a
kézgépéből, karabineren, vagy a (nyeles)
kézgép házán keresztül átvetjük
5. feljebb toljuk a kézgépét (be kell lőni a
távolságot!)
6. belelépünk a sérült lépőjébe, kiakasztjuk a
crollunkat és beakasztjuk a sérült
hosszúkantárját a maillonunkban levő
karabinerbe (akár az ereszkedőgépünk
karabinerjébe)
7. saját kézgépünket kiakasztjuk
8. ellensúlyos kiemelés (a fenekénél fogva
feltoljuk a sérültet), így tehermentesítjük és
kiakasztjuk a crollját
9. befűzzük a sérült ereszkedőjét, lebikázzuk
10. visszaeresztjük a sérültet az ereszkedőjébe
11. belelépünk a sérült lépőjébe, kiakasztjuk a
hosszúkantárját a karabinerünkből, beleülünk a
kantárunkba. Sérült kézgépe fent marad!
12. leereszkedünk a sérült gépén (fékező a mentő
maillonjában!)
1.
2.
3.

Átszerelés nitten (ha nem lehet a csomót kikötni)
1.
2.
3.
4.

két ereszkedőgép van a maillonunkban, vagy a
sérültében
nittet elérve beszereljük alá a másik gépet,
felfűzzük amíg lehet
beleereszkedünk az alsó gépbe
kiszedjük a felsőt, megyünk tovább

Átszerelés csomón (ha nem lehet kikötni)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

két ereszkedőgép van a maillonunkban, vagy a
sérültében
csomó fölé érve idejében lebikázzuk a gépet
„virtuális nittet generálunk”, azaz a sérult
kézgépét feltesszük felülre, a csomó alatti
kötélszakaszra perecfület kötünk, beakasztjuk a
kézgépbe
szabad ereszkedőt befűzzük a lefelé menő
kötélszárra, feltoljuk feszülésig a kézgépet
beleereszkedünk az alsó gépbe
kifűzzük a felsőt
leereszkedünk

Átszerelés kötélhidakon
Erőből… Találjatok ki valamit!

* A legtöbb módszer a Petzl-féle croll mellgépre van kitalálva, a kézgép lehet többféle (Jumar/Ascension, akár
Shunt) is.
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Kötélelvágásos módszer
(hátrány, egy fogas mászógépben lógunk ketten)
1. felmászunk alá
2. lábát kiakasztjuk a lépőhurokból
3. sérült rövidkantárját beakasztjuk a maillonunk
aljába
4. sérült hosszúkantárját kiakasztjuk a kézgépéből
5. átszerelünk a crollján felfelé, de nem feszítjük
meg a rövidkantárunkat
6. alulról felszedett kötélre perecfület kötünk,
karabínerrel beakasztjuk a sérült kézgépébe
7. az ereszkedőgépünket beszereljük a lefelé menő
kötélszárba
8. kiszereljük a crollunkatés a kézgépünket, bele
ereszkedünk az ereszkedőgépünkbe
9. lavinazsinórral elvágjuk a sérült crollja és
kézgépe közötti kötelet
10. a sérült crolljából kifut a kötél, a sérült
beleterhelődik a maillonunkba

* A legtöbb módszer a Petzl-féle croll mellgépre van kitalálva, a kézgép lehet többféle (Jumar/Ascension, akár
Shunt) is.

