
Kedves Érdeklődő!

Üdvözlünk és várunk a szabadidődben vagy a nyaralásod alatt, egy 
kicsit másfajta, izgalmas és egyben változatosan gyönyörködtető 
időtöltésre, Via ferrata (Klettersteig) túráinkra.
A túráinkat főleg az Alpok alján, Soprontól nem túl messze lévő 
Rax-Schneeberg-Semmering régióban, a Hohe Wand-on és a Bécsi 
hegyekben vezetjük. Ezek inkább fél-egynapos túrák.
Szeretnénk színesebbé tenni a szabadságukon lévőknek, nyaralásra 
érkezőknek és a szabadidejükben unatkozóknak szánt palettát.
Mielőtt jelentkeznél és felkeresnél minket, egy két fontos infor-
mációt megosztanánk veled. Az alábbi ismeretek birtokában már 
felelősen dönthetsz.

Via ferrata (Klettersteig) túrákról általában

A via ferrata (szószerinti fordítása az olaszul: vas út; magyarul:  
vasalt út; németül: Klettersteig)
A történelemben először, katonai célokból alakították ki ezeket az 
utak az I. világháborúban, az olasz (Via ferrata) és az osztrák-ma-
gyar (Klettersteig) frontokon, a csapatok gyors utánpótlásának 
ellátására.
Az utak általában kellően biztosítottak, biztonságosak, az végigjá-
ráshoz nincs szükség különleges mászó-tudásra, csak lelkesedésre 
és kitartásra.
Ezek az utak többnyire drótkötéllel biztosítottak a sziklafalakon, 
technikailag a túrázás és a mászás között. 
Mesterséges lépések, fogások valamint létrák és hidak segítségével 
juthatunk előre az úton, miközben a kezeinkkel szinte végig ka-
paszkodnunk kell.

Emiatt a klettersteig utak többségén szükségünk van kellő fizikai 
állóképességre, szédülésmentességre és magabiztos koordinációra. 
Kizáró ok a tériszony és a kellő mozgáskoordináció hiánya.
Gyerekekkel is járható az utak többsége, de csak akkor, ha már biz-
tonságosan elérik fogásokat. Védőfelszerelésük pedig a koruknak 
megfelelő, jól illeszkedik testükhöz, hogy biztonságosan felfoghas-
sák az esetleges esésekből eredő terhelést. 
Természetesen, ha nincs megfelelő felszerelés, nem szabad kletter-
steig túrára menni.
Túravezetőink a túra indulása előtt megfelelő oktatást tartanak a 
túra során felmerülő veszélyekről, megmutatják és kellően begya-
koroltatják a felszerelés megfelelő használatát.

Felszerelés, amire szükség van

A megfelelő túraruházat:
• bakancs
• öltözet, réteges- az évszaknak megfelelő (túra-zokni, aláöl-

tözet, túranadrág, lábszárvédő, pulóver, kabát, szél- és eső 
elleni öltözet, sapka, kesztyű, napszemüveg, …)

Ezen kívül még a következő felszerelésekre is kellenek:
• hátizsák
• elemózsia
• kulacs, termosz
• elsősegély csomag
• napkrém
• fényképezőgép

Technikai (Klettersteig / Via ferrata) felszerelés:
• beülő
• kantár (Csak az előírásoknak megfelelő  

Via ferrata-kantárt használjunk!)
• önzáró karabiner
• mászó-sisak (Kőhullás és esés közbeni sérülések ellen!)
• mászó-kesztyű vagy vékony munkáskesztyű  

(Megvéd az acélsodrony szálaitól!)
• könnyű mászó- vagy túracipő
• rövid kötélgyűrű vagy heveder karabinerrel  

(ebbe bekötve pihenhetünk),
Szükség lehet még:

• fejlámpa (utunk vezethet barlangokon-, alagutakon át)
• mászókötél
• biztosítási felszerelés (kötélbiztosításhoz).

A túráink során a szükséges technikai felszerelést (sisak, beülő, 
klettersteig szett) mi biztosítjuk a részvevőknek!

Nehézségi fokozatok

„A” (Problémamentes utak)
Egyszerű, általában a hegyi túrákkal egyenrangú biztosított utak, 
ahol a mesterségesen beépített eszközök elsősorban kapaszkodás-
ra szolgálnak, sokszor csak a biztonság érzését erősítik.
Mindig van megfelelő számú és méretű lépés és fogás.

„B” (Könnyű utak)
Ezek az utak már meredekebb terepen vezetnek, néhol találni ter-
mészetes kapaszkodókat. Előfordulhatnak hosszabb meredek és 
kitett szakaszok.
A haladás már megerőltető lehet a kevésbé gyakorlottak számára a 
kiépített szakaszokon, a sokszor függőleges létrákon. 
Az út teljesítése az átlagos fizikai erőnlétet kíván, a könnyebb sza-
kaszokon még megpihenhetünk. 
A kezdők és a gyerekek még ezeken a könnyűnek tűnő utakon is 
mindenképpen használják a klettersteig-szettet! 

„C” (Mérsékelten nehéz utak)
Meredek, sokszor szinte végig függőleges sziklafalakon vezet az út. 
Ezeken az utakon elengedhetetlen a megfelelő kondíció. Sokszor 
össze kell szedni minden bátorságunkat és elszántságunkat. Néhol 
visszahajló létrákat találhatunk. Többször a függőleges szakaszon 
csak egy szál drót áll rendelkezésünkre, ilyenkor karizmaink segít-
ségével kell előrejutnunk. Elengedhetetlen a lépésbiztonság és a 
tériszony-mentesség.
A tapasztaltabbak számára is ajánlott az önbiztosító felszerelés 
használata!

„D” (Nehéz utak)
Ezeken a függőleges utakon gyakran találkozhatunk áthajló szaka-
szokkal, a sziklákon kevés természetes fogást találunk. A kevéske 
mesterséges fogások többször távol vannak egymástól, sokszor 
csak a drótkötélbe lehet kapaszkodni.

Kezdők semmiképp ne vágjanak neki az ilyen nehézségű utaknak, 
megfelelően gyakorlott vezető nélkül.

„E” (Nagyon nehéz utak)
Kiépítésük  a ,,D” kategóriának felel meg, de hosszúságuk, útvo-
nalvezetésük miatt sok gyakorlatot és állóképességet követelnek. 
Egyes szakaszokon sziklamászó tapasztalatokra is szükség lehet.
Nagy a pszichés terhelés.

„F-G” (Extrém nehéz utak)
Csak kiváló mászó-technikai tudással és –kondícióval járhatóak 
ezek az utak.

Utazás

Előre megbeszélt módon, legtöbbször a célponthoz közel eső par-
kolóknál találkozunk.
Szükség esetén összeegyeztetünk a csoportokkal és „telekocsi” 
szisztémával utazunk (Az utazási költségek így kellően osztódnak!)

Biztosítás

Túráinkon a részvétel feltétele a tevékenységnek megfelelő, érvé-
nyes élet- és balesetbiztosítás megléte.
Minden ügyfelünknek kötelezően rendelkeznie kell balesetbiztosí-
tással és speciális utasbiztosítással, amely nem csupán az egész-
ségügyi ellátást foglalja magába, hanem az esetleges baleseti 
mentés szervezését és költségeit is.

A biztosításokat illetően tehát minden esetben tájékozódj, mielőtt 
jelentkezel, vagy elindulsz valamelyik túránkra. 

Európai Egészségbiztosítási Kártya
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya átmeneti jelleggel egy másik 
uniós (EGT) tagországban (illetve az alábbi tájékoztatóban felso-
rolt államban) tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges  
ellátások igénybevételére jogosít. 
Kötelező melléklete más, például felkutatást, helikopteres mentést 
fedező extrém sportbiztosításnak.
Tájékozódhatsz:  www.oep.hu

Extrém Sport Biztosítás Online megkötése (csak egy lehetőség):
Egyre több biztosító száll be az extrémsport követőit megcélzó szol-
gáltatással.
Áraik és a különböző ellátásokra vonatkozó kereteik, balesetbizto-
sítási összegeik változóak, mindenki kiválaszthatja a számára leg-
megfelelőbbet.
Online felületek:

• Allianz (csak külföldre érvényes)
• EUB - külföldre érvényes:  

Klasszikus utazás => Plusz Sport Extra opció,
• belföldre: Egyéb termékeink => Belföldi barangoló  

(nem minden extrém sportot fedez)
• Grupama (csak külföldre érvényes - kötésnél be kell jelölni  

az Extrém sport opciót!)
• Generali (külföldre és belföldre is - az Extrém sportbiztosítás 

csak személyesen köthető)
• AIG - Travel Guard (csak külföldre érvényes)



Hátoldal

Via ferrata  
(Klettersteig) 

túrák

Gekko Alpin Bt.
Egyed Balázs

Telefonszám:
+36-30/385-3496  

+43-676/944-7898

E-mail:  
ialpinsopron@gmail.com

egybal@gmail.com

Web:
kalandturak.hu

iparialpin-sopron.hu

Levelezési cím:  
9421 Fertőrákos Pf.: 16.

Tájékoztató:
• ÖeAV biztosítás - A legnagyobb lefedettséggel bíró Extrém 

sportbiztosítás.

Erőnléti teszt

Most lemérheted fizikai állóképességedet, és az eredményeidet 
összehasonlíthatod a Klettersteig / Via ferrata túrák nehézségével.
Mint minden teszt, ez sem lehet száz százalékosan pontos minden 
emberre. Tudjuk azt is, hogy nem mindenki mozog rendszeresen, 
de kitartással bármilyen hegyre fel tud menni. Ezeket a tesztet nem 
szabad másnak nézni, mint egy játékos és érdekes kísérlet, aminek 
az eredménye talán elgondolkodtató lesz, akármilyen eredményt 
is kapunk.

Fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás (db)

Nők Férfiak
Életkor 

(év)
Gyenge Közepes Jó Gyenge Közepes Jó

26-35 7-10 11-15 16< 17-22 23-35 36<

36-45 6-9 11-14 15< 14-19 20-30 31<

46-55 5-8 9-12 13< 12-16 17-25 26<

56-65 4-6 7-9 10< 9-12 13-20 21<

66< 3-4 5-7 8< 6-8 9-16 17<

Végrehajtás: a tesztnél, mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást 
és nyújtást végezünk. Mellső fekvőtámaszban a törzs egyenes, a térd 
nyújtott, a láb zárt, a kar a törzs síkjában merőleges, a kéztámasz elő-
renéző ujjakkal történik, a tenyerek vállszélességben vannak egymás-
tól. Karhajítás közben végig megköveteljük a törzs nyújtott helyzetét. 
A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetben nem 
kerül. A törzs feszes egyenes tartását a karnyújtás és karhajlítás ideje 
alatt is megköveteljük.
A cél, hogy folyamatosan (max. 2 perc alatt) minél több szabályosan 
végrehajtott ismétlés.

Felállások-leülések száma (db)

Nők Férfiak
Életkor 

(év)
Gyenge Közepes Jó Gyenge Közepes Jó

26-35 11-14 16-18 22< 22-28 31-34 45<

36-45 8-11 13-16 19< 17-22 27-29 41<

46-55 6-8 11-13 16< 13-17 22-24 35<

56-65 4-6 8-11 13< 9-12 17-20 31<

66< 3-4 6-8 10< 7-10 15-18 28<

Végrehajtás: folyamatosan (1 perc alatt) minél több szabályosan 
végrehajtott ismétlés.

Ha nem vagy elégedett fizikai felkészültségeddel, és tenni szeret-
nél valamit a erőnléted érdekében, akkor nincs más hátra, mint 
edzeni. Ez jelenthet egész napos hétvégi gyalogtúrákat éppúgy, 
sportpályán vagy erdőben való futást, úszást, kerékpározást vagy 
nordic walkingot is. 
Mindenképp olyan sportot ajánlunk, ami kitartást igényel, és épü-
leten kívül, a szabad levegőn végezhető. Ha rendszeresen mozogsz, 
hetente többször is, akkor hamarosan észre fogod venni kondíciód 
javulását. 
A fejlődésed ellenőrzésére, rendszeres időközönként lemérheted az 
erőnlétedet ezekkel a tesztekkel.

Áraink

Egynapos túrák
• 1-3 főig (egy túravezetővel) 25.000 Ft/túra,
• 4-6 főig (kettő túravezetővel) 45.000 Ft/túra,
• 7-10 főig (három túravezetővel) 65.000 Ft/túra.

Az árainkat  2015. december 31-ig garantáljuk.
A csoportok összeállításában segítünk. 
Egy csoport max. tíz fő lehet. Tíz fő felett, külön csoportokban tel-
jesíthetőek a túráink.
A túra ára tartalmazza:

• a Klettersteig / Via Ferrata vezetés díját
• a túravezetők utazásának költségét
• a szükséges technikai felszerelések díját.

Az ár nem tartalmazza a jelentkezők utazással-, biztosítással, étke-
zéssel kapcsolatos kiadásait.
További információk az elérhetőségeinken találhatóak!

Eszközbérlés

Amennyiben vezető nélkül vágsz neki a túrának, és nincs saját fel-
szerelésed, akkor bérelj tőlünk!
Nekünk nagyon fontos mindenki biztonsága, ezért csak UIAA elő-
írásoknak megfelelő, rendszeresen ellenőrzött és karbantartott 
eszközöket adunk bérbe.
Ha már tudod, mikor lenne szükséged valamelyik eszközünkre, hívj 
és rendeld meg. Telefonon beszélhetjük meg, hogy hol és mikor 
tudod átvenni őket.

Az eszközbérlés feltételei:
• Eszközöket bérbe csak érvényes személyi igazolvány felmuta-

tásával, valamint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét 
betöltött személynek adunk.

• A Bérlő és a Bérbeadó a bérleti szerződés aláírásával igazolja a 
bérlést.

• A bérelt eszközökért, azok átadásakor, az árlistában feltünte-
tett kauciót kérünk (ez alól kivételt képeznek a saját szervezésű 
túráinkon bérbe adott felszerelések).

• A fizetés a felszerelés átvételekor, személyesen, készpénzben 
történik. A bérelt eszközökért a teljes időtartamra vonatkozó 
bérleti díjat előre kell megfizetni.

• A felszereléseknek naponta fizetendő bérleti díjuk van, az elvi-
tel és a visszaadás napját viszont csak egy napnak számoljuk.

• A bérelt felszereléseket a Bérlő köteles a közösen megegyezett 
napon visszaszolgáltatni a bérléskor kiadott állapotban. 

• Amennyiben a Bérlő a felszerelést a lejárati idő után hozza 
vissza, úgy utánfizetési díjat kell fizetnie, amelynek összege 
naponta a bérleti díj kétszerese.

• A Bérlő vállalja, hogy a bérelt felszereléseket rendeltetésszerű-
en használja.

• a felszerelés használat közben megsérült (pl.: beleestél a 
kantárba, leejtetted a karabinert, sisakot, stb.), azt minden-
képpen tudnunk kell, mivel későbbi használójának az élete 
függhet tőle!

• Amennyiben a bérelt felszerelés megsérült vagy eltűnt, a Bérlő 
köteles a felszerelés árát megtéríteni.

• A felszerelések használata során esetlegesen bekövetkező 
balesetekért felelősséget nem vállalunk! 

Felszerelés Bérleti díj  
(Ft/nap)

Kaució  
(Ft)

Hegymászó sisak (Petzl típusú) 1.000 7.000

Beülő (Edelrid, Black Diamond, Petzl) 1.000 8.000

Klettersteig / Via ferrata szett (Petzl, AustriAlpin) 2.000 10.000

Mászókötél (60 m) 2.000 10.000

Sziklamászó felszerelés (köztesek, kötélgyűrűk,  
hevederek, biztosító eszközök, ékek)

3.000 20.000

Hátizsák (Quechua, TrekSport, Rockrider) 1.000 6.000

Kiegészítők (lábszárvédő, túrabot, esőkabát, … stb.) 1.000 3.000

Az árak 2015. szeptember 31-ig garantáltak!


