Óáò Ý÷åé óõìâåß...;
Êåßìåíá: Á. ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÓ
Óêßôóá: Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ
…νá πñοσπáθείτε νá βñείτε ìιá κáλÞ τοποθέτηση γιá το
πιολέ σáς (στον πάγο) κáι áυτό είτε νá εîοστñáκίæετáι είτε νá θñυìáτίæει τον πάγο;...
…¹ νá ÷τυπάτε τá κñáìπόν 2-3 φοñές κáι πάλι νá έ÷ετε áνáσφάλειá κáι βέβáιá όλο áυτό νá σáς κάνει σιγά- σιγά νá εîáντλείστε;...

Ó÷Þìá 1.

23. ÂáóéêÞ ôå÷íéêÞ óôïí ðÜãï
(σκáñφάλωìá ìε äυο πιολέ)
1. ÔïðïèÝôçóç ðéïëÝ: ο βñá÷ίονáς κáι ο πÞ÷υς σ÷ηìáτίæουν γωνίá λίγο ìεγáλýτεñη áπό 90° ενώ ο κáñπός είνáι
÷áλáñός áφÞνοντáς το πιολέ νá «κñεìάει» λίγο. Óτην
πñώτη φάση κινείτáι ο βñá÷ίονáς (áγκώνáς κλειäωìένος),
σε äεýτεñη φάση áνοίγει λίγο η γωνίá έως ότου ο πÞ÷υς
γίνετáι σ÷εäόν πáñάλληλος ìε τον πάγο. Ôο κλειäί της κίνησης είνáι: λίγο πñιν το πιολέ ÷τυπÞσει τον πάγο γίνετáι
ìιá κίνηση στον κáñπό. Áυτό ενισ÷ýει την τáλάντωση του
πιολέ κáι κάνει την τοποθέτηση áποτελεσìáτικÞ (σ÷Þìá 1).
2. ÔïðïèÝôçóç êñáìðüí: Ìηñός áκίνητος κáι πáñάλληλος στον πάγο ο áστñάγáλος κλειäωìένος στη θέση που
επιτñέπει η ìπότá. Η κνÞìη κινείτáι κοφτά κáι áποτελεσìáτικά. Óτη θέση áκñιβώς που θá κáñφωθεί το κñáìπόν γίνετáι ένá πέσιìο της φτέñνáς, áυτό βοηθάει στο νá ÷áλáñώσουν οι γάìπες κáι νá εìπλáκοýν πεñισσότεñες ìýτες στο
γκñáìπόν γιá κáλýτεñη στÞñιîη (σ÷Þìá 2).
3. ÂáóéêÞ êßíçóç: Óε πñώτο στάäιο έ÷ουìε τον áπλό
κáνόνá των τñιών σηìείων (τñίá σηìείá πάντá τοποθετηìένá). Åπίσης πñοσπáθοýìε, νá είìáστε στáτικοί ìόνο ότáν
τá ÷έñιá είνáι τεντωìένá, σε όλες τις άλλες φάσεις η κίνηση πñέπει νá έ÷ει «ñοÞ». Óτο σ÷Þìá 3 φáίνετáι η βáσικÞ
áκολουθίá κινÞσεων, ενώ η θέση ìεγίστης ÷áλάñωσης στο
σ÷Þìá 4.
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Ó÷Þìá 2á.
Η ìπότá κάνει ìο÷λό στον πάγο,
κáθιστώντáς την τοποθέτηση
επισφáλÞ.

Ó÷Þìá 2β.

Ó÷Þìá 3. ΒáσικÞ áκολουθίá κινÞσεων

Áν πñόκειτáι νá σκáñφáλώσουìε σε πάγο τότε ìάλλον θá πñέπει νá γνωñίæουìε την τοποθέτηση áσφáλειών
(πáγοβίäες – που είνáι κáι áñκετά επίπονο κοììάτι) áλλά
κáι το ñελέ.
ÑåëÝ óôïí ðÜãï: ¸νáς βáσικός (κáι λίγο συντηñητικός) κáνόνáς λέει: το ñελέ áποτελείτáι áπό τόσες πáγοβίäες, όσοι κáι οι áνáññι÷ητές, συν ìιá γιá back up. Óτην
πιο συνηθισìένη πεñίπτωση των äυο áνáññι÷ητών ο
επικεφáλÞς φτιά÷νει ένá ñελέ ìε äυο βίäες ενώ ο äεýτεñος ότáν φτάνει στο ñελέ τοποθετεί κáι την τñίτη
(όλá áυτά ìε την πñοûπόθεση ότι ο πάγος είνáι κáτάλληλος κáλÞς ποιότητáς), (σ÷Þìá 5).

×áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ñåëÝ:
• Ïι βίäες σ÷ηìáτίæουν πολý ìικñÞ γωνίá.
• ¸÷ουν áπόστáση ìετáîý τους äυο φοñές το ìÞκους τους.
• Ãιá το ñελέ ÷ñησιìοποιοýìε ìεγάλες βίäες (20-22 cm)
(Äείτε στο σ÷Þìá ένá ñελέ σε πάγο).
• Êáλό είνáι νá γίνετáι το κλáσικό áυτεîισοýìενο ñελέ
ìε ένáν κόìπο στον άîονá της øηλότεñης áσφάλειáς.
• Ïι áυτáσφάλειες των áνáññι÷ητών νá έ÷ουν ìεγάλο
ìÞκος κáι νá είνáι τεντωìένες (γιá την ελá÷ιστοποίηση του
συντελεστÞ ìιáς ενäε÷όìενης πτώσης).
• Ôο κλιπάñισìá στο îεκίνηìá της επόìενης σ÷οινιάς,
áπ’ ευθείáς στο κεντñικό σηìείο του ñελέ (γιá ελá÷ιστοποίηση του ενäε÷όìενου áποτυ÷ίáς του ñελέ).

Ó÷Þìá 4.
Θέση ìέγιστης ÷áλáñώσης

Ó÷Þìá 5.
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