FORMULARZ EGZAMINACYJNY

Kandydat:

Egzaminator:

Imię:

Imię i nazwisko:

Nazwisko:

Nr OTDL:

PESEL:

Instruktor nr OTDL:

Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Data egzaminu:

Zaświadczam iż przeprowadziłem szkolenie zgodnie z wytycznymi OTDL,
przekazując wszelką niezbędną wiedzę na danym poziomie kwalifikacji

Egzamin na poziom:

Asystent/Instruktor nr OTDL:
Posiadany poziom/ Nr OTDL:
Podpis Instruktorów:

Wiedza teoretyczna

P1

P2

P3

Pytania z poziomu 1
Pytania z poziomu 2
Pytania z poziomu 3

Wspinanie

P1 P2

P3

P1 P2

P3

Technika sztucznych ułatwień - hakówka pozioma
Technika sztucznych ułatwień - hakówka pionowa
Wspinanie z linkami bezpieczeństwa

Sprzęt i olinowanie

P1

P2

P3

Autoratownictwo i wyciąganie

Zakładanie sprzętu osobistego
Sprawdzenie sprzętu
Przyrządy zaciskowe
Węzły, zwijanie i pakowanie lin
Stanowisko podstawowe
Małe stanowisko „Y”
Szerokie (duże) stanowisko „Y”
Stanowisko przepinkowe
Odciąg pojedynczy
Odciąg podwójny
Ochrona lin i taśm
Stanowisko „złodziejskie”

Ratowanie poszkodowanego z przyrządu zjazdowego
Ratowanie poszkodowanego z przyrządu zaciskowego
Technika sztucznych ułatwień
Zwiezienie poszkodowanego przez przepinkę (P2 mała, P3 szeroka)
Pokonanie odciągu pojedynczego wraz z poszkodowanym
Pokonanie odciągu podwójnego wraz z poszkodowanym
Ratowanie poszkodowanego z transferu
Zasady wyciągania (w tym flashenzug)
Wyciąganie z użyciem dodatkowej liny
Transport wielokierunkowy

Praca w ograniczeniu

Zaawansowane techniki ratownicze

Liny obciążone i napięte

Autoratownictwo zespołowe

Należy ocenić wszystkie białe pola i minimum 3 szare, w tym przynajmniej jedno z 3 ostatnich pozycji

P2

Ratowanie z lin obciążonych/napiętych
Krótkie połączenie

Należy ocenić wszystkie białe pola

Ćwiczenia

P1

P1

Zjazd
Podchodzenie
Zamiana z podchodzenia w zjazd i odwrotnie
Zejście z wykorzystaniem przyrządów zaciskowych

P2

P3

Zwiezienie poszkodowanego przez węzły
Należy ocenić wszystkie białe pola i minimum 2 szare

System ocen cząstkowych, wszystkie wymagane pola muszą być wypełnione.
P - zaliczony; MB - mały błąd - zaliczony; N – niezaliczony

Podchodzenie przy użyciu przyrządu zjazdowego

Ocena końcowa:

Ocena egzaminu:

Przejście przez węzły
Odciąg pojedynczy
Odciąg podwójny
Stanowisko przepinkowe

2 - Niedostateczny - N
3 - Dostateczny - P
4 - Dobry - P
5 - Bardzo Dobry - P

Ocena całkowita (P/N):

Transfer z liny na linę

6 - Celujący - P

Podpis egzaminatora:

Przejście przez krawędź
Wykorzystanie ławki do pracy
Przejście przez ochronę liny

Podpis kursanta:

Należy ocenić wszystkie białe pola i minimum 4 szare

KOMENTARZ:

Ten dokument poświadcza kwalifikację osoby, której dotyczy, przez 30 dni od daty wystawienia i traktowany jest na równi z właściwym
zaświadczeniem oraz legitymacją OTDL do czasu ich wydania
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