
Zasady bezpieczeństwa 
 
 

Zasady bezpieczeństwa przy skokach jednoosobowych: 
1. Skoczek nie może łapać liny nośnej (lina po której przesuwająca się bloczek, 

przypominająca literę U), gdyż grozi to wypadkiem! 

2. Taśma łącząca skoczka z liną nośną nie może być krótsza niż 15 metrów, zabronione 

jest przyciąganie liny do siebie lub łapanie w innym miejscu niż wyznaczone.  

3. Skoczek nie może skakać w kierunku liny (jest to równoznaczne z doznaniem urazów). 

4. Aby wykonać bezpieczny skok, należy skoczyć równolegle do liny lub w kierunku: od liny, 

gdyż wisi ona obok skoczka i nie znajdzie się na jego torze lotu. W wypadku, gdy lina wisi 

na torze lotu skoczka (np. w czasie, gdy wieje wiatr spychający linę w stronę toru lotu), 

należy zaprzestać skoków, do momentu wystąpienia sprzyjających warunków.  

5. By zmniejszyć długość lotu dla osób mniej doświadczonych (również na prośbę skoczka), 

punkt wyskoku powinien znajdować się jak najdalej na lewo lub prawo od swobodnie 

wiszącej liny nośnej. Wytworzy się w ten sposób wymuszona „wahadło” – lina w tej 

pozycji szybciej niż zwykle zacznie wybierać skoczka, co pozwoli mu przyzwyczaić 

się do lotu i poczuć bardziej komfortowo (czuje on przez cały czas, że trzyma go lina).  

6. W strefie skoku (minimum 2 metry od krawędzi) może przebywać tylko skoczek i osoba 

uprawniona (wyrzucający). 

7. Skoczek może wykonać skok po uprzednim sprawdzeniu sprzętu i podpięciu  

do liny przez wyrzucającego. 

8. Skoczek nie robi nic bez komendy wyrzucającego i bezwarunkowo jest podporządkowany 

jego poleceniom. 

9. Skoczek bez uprawnień „starszego skoczka świadomego” nie może sam się wypinać 

z liny, musi czekać na osobę uprawnioną. 

 

Zasady bezpieczeństwa przy skokach wieloosobowych: 
1. Skoki wieloosobowe podlegają tym samym zasadom, co skoki jednoosobowe. 
2. Skoki wieloosobowe mogą się odbywać tylko w przypadku, gdy większość skoczków  

ma stopień „Skoczka poziom 3”. 
3. Skoczkowie przed skokiem muszą przetrenować wspólny wyskok, by wykonać go 

synchronicznie.  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zasad bezpieczeństwa przy skokach 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
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