POLICJA.PL
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/167928,Bezpieczenstwo-na-stokach-Przypominamy-podstawowe-zasady.html
2022-10-04, 08:23

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZEŃSTWO NA STOKACH. PRZYPOMINAMY
PODSTAWOWE ZASADY
Data publikacji 28.12.2018

Rozpoczął się sezon zimowy. Okres świąteczno-noworoczny zachęca do odpoczynku w górach.
Pragnąc wypocząć na stokach, trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa. Przypominamy najważniejsze z nich.
Aby jazda na nartach lub snowboardzie była przyjemna, musi być również bezpieczna. Wybierając się na stoki należy
pamiętać o następujących zasadach bezpieczeństwa.
Dlatego apelujemy, aby:
używać jaskrawych ubrań, najlepiej wyposażonych w elementy odblaskowe,
zabierać ze sobą dokumenty oraz oznaczenia wskazujące na grupę krwi lub przewlekłe choroby (np. cukrzyca,
epilepsja),
widząc zdarzenie na stoku, powiadamiać służby ratunkowe i interwencyjne.
Ponadto warto pamiętać o 10 zasadach zachowania się na stoku, stosowanych przez Międzynarodową Federację
Narciarską (FIS). Oto one:
„Na stoku nie jesteś sam”. Korzystając ze stoku pamiętaj, że są tam inni. Unikaj brawury, nie hamuj sypiąc
śniegiem, bo choć to widowiskowe, może stwarzać uciążliwość lub zagrożenie dla pozostałych osób.
„Panuj nad prędkością”. Dostosuj szybkość do własnych umiejętności, rodzaju i stanu trasy. Zwróć też uwagę na
pogodę. Mgła i opady to nie jest dobry czas na testy prędkości zjazdu.
„Mądrze wybierz trasę”. Sprawdzian umiejętności może zakończyć się tragicznie, jeśli pominiemy oznaczenie
trudności szlaku.
„Wyprzedzaj z głową”. Jadąc obok innych pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości. Mijając lub
wyprzedzając mogę tego dokonać z każdej strony, jednak muszę mieć wystarczająco miejsca.
„Ruszaj ostrożnie”. Na początku trasy jak i po chwilowym zatrzymaniu zwróć uwagę na zagęszczenie osób na
stoku oraz na możliwość dalszego zjazdu. Lepiej czasem chwilę poczekać.
„Zatrzymuj się tylko wtedy, gdy musisz”. Zatrzymując się na stoku zawsze zjeżdżaj na ubocze. Zatrzymywanie
na środku trasy, na zwężeniach lub w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona jest niebezpieczne.
„Podchodź lub schodź poboczem”. Wspinając się lub schodząc z trasy najlepiej trzymać się ubocza. Gdy

widoczność jest ograniczona, nawet bezpieczniej jest zejść całkowicie z trasy.
„Stosuj się do znaków narciarskich”. Oznaczenia na trasie zjazdu nie są po to, by ograniczać zabawę lecz by
zadbać o bezpieczeństwo. Przestrzegaj ich. Jeśli nie znasz wszystkich znaków, zapytaj w punkcie informacyjnym
schroniska, przy wyciągu lub na Policji.
„Udziel pierwszej pomocy”. Widząc wypadek, w którym osoba mogła doznać obrażeń zatrzymaj się i udziel
pierwszej pomocy. Czasem jedna chwila, dodatkowa ręka lub zwykły opatrunek może uratować komuś życie.
„Nie bądź anonimowy”. Jeśli ujawniłeś zdarzenie lub usłyszałeś, że stało się coś, co wymaga interwencji wezwij
pomoc. Zatrzymaj się i zapytaj. Czasem zwykła obecność i chwila rozmowy pozwala podjąć słuszną decyzję o
wezwaniu służb lub nawet rezygnacji z dalszej jazdy, jeśli osoba czuła się niepewnie.
Prawo na stoku
Zakaz jazdy w stanie nietrzeźwości
Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich:
art. 30.1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
art.30. 2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić
wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie
wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
art. 45.1 Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.
Obowiązek jazdy w kasku
art. 29. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do
ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego.
art. 45.2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do
uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim,
bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.
Uwaga na złodziei sprzętu narciarskiego
Wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, aby pozostawiony przez roztargnionych właścicieli sprzęt narciarski zniknął ze
stoku czy sprzed lokalu gastronomicznego. Giną też narty pozostawione zarówno w samochodach, jak i w bagażnikach
montowanych na pojazdach. Dlatego apelujemy do turystów i narciarzy o wzmożoną uwagę i czujność, a przede
wszystkim właściwe i staranne zabezpieczenie posiadanego – nierzadko bardzo drogiego sprzętu narciarskiego. Aby
uniknąć kradzieży nart, warto oddać je do przechowalni. Sprzęt można także oznakować w sposób wiadomy tylko dla
właściciela. Oznakowanie nart jest istotne w przypadku ich kradzieży. Wówczas zgłaszający o przestępstwie może
podać cechę charakterystyczną, dzięki której narty – w momencie ich odnalezienia – traﬁą z powrotem do właściciela.
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