INŠTRUKTOR LEZENIA NA UMELÝCH STENÁCH 1. kvalifikačného stupňa
INDOOR CLIMBING INSTRUCTOR

Charakteristika kvalifikácie
Inštruktor lezenia na umelých stenách je oprávnený samostatne viesť výcvik lezenia na umelých lezeckých
stenách umiestnených v interiéri aj exteriéri a na mobilných i pevných lanových prekážkach. Pod vedením
inštruktora skalného lezenia sa môže podieľať na výcviku lezenia jednodĺžkových ciest v skalných oblastiach
neveľhorských terénov.

Kritériá pre výber účastníkov
Podmienkou účasti na kurze inštruktorov lezenia na umelých stenách je vek minimálne 18 rokov, najmenej
stredné odborné, alebo všeobecné vzdelanie, aspoň dvojročná lezecká prax, členstvo v SHS JAMES, alebo v
zahraničnej horolezeckej federácii a predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie práce
inštruktora, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace.
Lezecká spôsobilosť je overovaná v prvý deň kurzu. Podmienkou je vylezenie cesty obťažnosti najmenej
VI. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA ako prvolezec - prvolezkyňa. Uchádzač musí ďalej preukázať základné
zručnosti v lezení pri postupe prvolezca a vedení lana a v manipulácii s lezeckým materiálom – viazanie uzlov,
naväzovanie sa na lano, istenie pri lezení TR a istenie prvolezca polovičným lodným uzlom a rôznymi istiacimi
pomôckami.

Získanie, platnosť a podmienky obnovy kvalifikácie
Záverečná skúška pozostáva z overenia teoretických vedomostí písomným testom v rozsahu osnovy
výcviku, hodnotenia metodických zručností formou praktického metodického vystúpenia a z priebežného
hodnotenia praktických zručností vyžadovaných počas výcviku. Súčasťou hodnotenia je obhajoba záverečnej
práce zameranej na vedenie časti tréningovej jednotky v rozsahu 5 až 10 strán. Podmienkou absolvovania kurzu
je účasť na všeobecnej teoretickej časti vzdelávania, organizovanej niektorou zo športových fakúlt.
Po úspešnom absolvovaní skúšky získava uchádzač osvedčenie o získaní kvalifikácie inštruktora lezenia
na umelých stenách 1. kvalifikačného stupňa, ktoré ho oprávňuje ho vykonávať výcvik v súlade s charakteristikou
kvalifikácie.
Osvedčenie má platnosť maximálne tri roky, pričom táto lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
roku po dátume získania kvalifikácie.
Platnosť osvedčenia je možné obnoviť na doškoľovacom seminári. K účasti na seminári sa inštruktor
prihlasuje sám, alebo ho môže vyzvať vzdelávacie zariadenie. Pre členov SHS JAMES registrovaných v kluboch
je účasť na doškoľovacom seminári podmienená písomným súhlasom predsedu klubu. Priamo registrovaní
členovia a nečlenovia spolku zašlú súčasne s prihlásením sa zoznam svojich metodických aktivít za posledné
obdobie platnosti osvedčenia.
Seminár trvá jeden deň a pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Obsahom teoretickej časti sú nové
poznatky v metodike a materiálnom zabezpečení, overenie teoretických poznatkov a metodickej spôsobilosti
inštruktora. Praktickú časť tvorí previerka lezeckých zručností inštruktora absolvovaním cesty na umelej stene
obťažnosti najmenej VI. stupňa klasifikačnej stupnice UIAA.
Absolvovaním seminára je platnosť osvedčenia predĺžená na obdobie maximálne troch rokov. Kvalifikáciu
si môže inštruktor obnoviť najneskôr jeden rok po uplynutí jej platnosti. Ak tak neurobí, účinnosť kvalifikácie

zanikne a získať ju môže iba absolvovaním nového kurzu. V odôvodnených prípadoch môže metodickobezpečnostná komisia rozhodnúť o splnení náhradných podmienok.

