NAPENJANJE IN POPUŠČANJE SLACKLINE-A
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Pri napenjanju in popuščanju slackline-a vedno sledimo spodnjim navodilom:

T rak po katerem bomo hodili povlečemo do napenjalca in ga vanj vstavimo tako, da je
pri tem vodoravno poravnan. Konec traku gre skozi napenjalec in nazaj proti vpetju.

• Izberemo primerno zdravo drevo, premera vsaj 30 cm.
• Uporabimo priložen zaščitni trak, ki služi kot zaščita za drevo in slackline.
• Slackline nastavimo na želeno višino (ne več kot 1 m) tako, da je napet slackline v vodoravni
legi.
• Pravilno namestimo trak in napenjalec.
• Z napenjalcem napnemo slackline na želeno napetost in ga zavarujemo.
Po končani uporabi slackline popustimo in pospravimo.Hoja po slackline-u je varna, če pazimo na
nekaj malenkosti:
• Pred hojo se vedno ogrejemo.
• Obutev naj bo mehka z ravnim podplatom. Najboljše pa je biti kar bos (če nam podlaga to
dovoljuje)
• Vstajanje na slackline naj bo previdno in zbrano.
• Dolžino, višino in napetost slackline-a postopoma prilagajamo našim sposobnostim.
• Sestop iz slackline-a naj bo kar se da kontroliran (s slackline-a se ne odrivamo).

Zaščita za drevo

Napenjalec
Trak
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P red in med napenjanjem pazimo, da je trak na sredini osi napenjalca.
Oba konca traku držimo z eno roko, z drugo roko pa napenjamo napenjalec.

varovalni mehanizem

PRAVILNA NAMESTITEV TRAKU IN NAPENJALCA
TER POGOSTE NAPAKE
Pred vhodom v zanko trak
prepognemo, tako da je pri izhodu
vodoravno poravnan. To velja za obe
strani vpetja, ki ju tudi centriramo na
sredino drevesa, da ne poškodujemo
lubja. Del z napenjalcem obrnemo
tako, da se napenjalec
odpira navzdol.

Ročica za
napenjanje
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P oravnanost traku v napenjalcu lahko reguliramo
tako, da napenjalec vlečemo v smeri bežanja traku.
Pri tem si lahko pomagamo s koncem traku ali
dodatno vrvjo.

Pomožni trak

!

Trak nam ne sme uiti na konec osi, kot vidimo na sliki.

www.balansa.si
Naučite se uloviti in zaustaviti trenutek ravnotežja, ki se pojavi
med eno in drugo nestabilno lego!
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P ri zategovanju ne smemo dopustiti, da se eden
Zavorna ploščica
izmed zobcev ne zatakne, kot je prikazano na
Zobci
sliki. V slučaju neporavnanih zobcev, še malo
zategnemo ročico.
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P o napenjanju napenjalec zavarujemo tako, da ga zapremo do konca
(stisnemo varovalni mehanizem) in tako blokiramo zavorno ploščico.

SLACKLINE SKUPNOST | DOGODKI
TEČAJI in DELAVNICE RAVNOTEŽJA | OPREMA |
ZABAVA, ŠPORT IN MEDITACIJA V ENEM
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Zavorna ploščica
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P ri podiranju slackline-a stisnemo varovalni mehanizem, ga držimo in napenjalec odpremo do
konca, dokler zavorna ploščica ne popusti. Kadar slackline močneje napnemo, potrebujemo za
popustitev tudi večjo silo!

NAVODILA ZA UPORABO

KAKO ZAČETI?

SLO

Skušate stopiti na trak, a se vam ta močno trese? Ne skrbite, to je povsem normalno. Poleg
vztrajnosti pri poizkušanju bodite pozorni na naslednje ključne dejavnike:
1. Pogled usmerite vodoravno predse v izbrano točko. Pri hoji po traku se učimo, kako se
uravnotežiti s čim manj zanašanja na vidne signale, saj tako dobimo boljši občutek za celotno
telo. S pogledom naprej dobimo boljšo telesno držo, fokus in občutek za prostor.
2. Stopala postavljajmo vodoravno po traku (ne pod kotom).
3. Roke držimo nad rameni v obliki črke U in z njimi pri iskanju ravnotežja delamo mehke
gibe v smeri pravokotno na trak.
4. Kolena rahlo pokrčimo, da aktiviramo noge, napnemo trup in povsem sprostimo roke.
5. Pazimo na prenos teže. Težo na prednjo nogo pomaknemo šele, ko smo jo ustrezno
postavili na trak. Ne hitimo!
6. Zavedati se moramo dihanja in paziti, da je to ves čas umirjeno in zvezno! Na tak način
prisilimo telo, da se ne zakrči. Prav tako lahko z dihanjem umirimo pretirano aktiven in begajoč
um.

VARNOSTNO OPOZORILO
Slackline je namenjen previdni in počasni hoji enega človeka preko ravnega, enakomernega
in mehkega terena, stran od nevarnih predmetov ali oseb, ki bi lahko povzročili poškodbe ob
morebitnem padcu.
Slackline je nevarna naprava, ravnanje z njo mora biti temu primerno. V napetem slackline-u
je lahko zelo visoka sila in če ga ne uporabljamo pravilno, lahko pride do hujših poškodb ali
smrti.
• Pred uporabo se prepričajte, da je slackline izpraven in varen za uporabo.
• Slackline smemo napenjati le z roko! Ne uporabljajte dodatnih vzvodov za napenjanje, saj
lahko presežete dovoljeno napetost.
• Poskrbite, da so sidrišča, kamor vpenjate slackline dovolj močna. Drevesa premera manj kot
30cm in mrtva drevesa (suha in strohnela) niso primerna za sidrišča, prav tako ne ulične
svetilke, avtomobili, ograje ipd. Sledite navodilom napenjanja slackline-a in vedno upoštevajte
zdravo kmečko pamet.
• Na sidriščih vedno uporabljajte priložene zaščitne trakove!
• Pred hojo po slackline-u se vedno prepričajte, da na tleh ne ležijo nevarni predmeti
(palice, storži, veje ipd.) in da v bližini ni lukenj.
• Po slackline-u sme hoditi le ena oseba naenkrat. Maksimalna masa na slackline-u je 150 kg.
• Ne napenjajte slackline-a nad trdo podlago (beton, asfalt). Zaradi možnih padcev je
najprimernejša podlaga trava ali blazine. Ne napenjajte slackline-a na višini, višji od enega
metra ali nad vodo.
• Ne puščajte slackline-a napetega za daljši čas (več kot en dan), po uporabi ga vedno
pospravite, da preprečite morebitne poškodbe. Slackline ne sme biti za daljši čas izpostavljen
direktni sončni svetlobi.
• Ne podaljšujte slackline-a z drugimi slackline-i. Oprema v posameznem setu je namenjena
točno določeni dolžini.
• Ne predelujte slackline opreme.
• Otroci ne smejo sami napenjati slackline-a in smejo po njej hoditi
le pod strogim nadzorom staršev/skrbnikov.

VZDRŽEVANJE

• Pri prvih korakih na traku naj vam nekdo z roko pomaga pri lovljenju ravnotežja, vendar
le toliko, da ne padete (lahko samo z enim prstom). Težavnost lahko znižate tudi tako, da se
nekdo usede na sredino traku in ga stabilizira z nogami.
• Najlažje je začeti v osnovnem položaju, z eno nogo na traku in drugo kot dodatno pomoč pri
iskanju ravnotežja.
• Najlažje začnemo na bolj napetem in nizkem traku (20 cm od tal).
Dolžina naj bo od 3 – 6 m.
• Z napredovanjem lahko postopno zvišujemo slackline in ga tudi manj napenjamo.

Slackline in napenjalce lahko perete le s toplo vodo. Ne uporabljajte čistil, topil in ostalih
kemikalij.
Pri čiščenju ne drgnite slackline-a, da ne poškodujete materiala.

__________________________________________________________

Pred in po uporabi vedno preglejte slackline in napenjalec za morebitne poškodbe.
V spodnjih primerih prenehajte z uporabo slackline-a:

Glavna posebnost hoje po traku je njegovo neprestano tresenje in valovanje, ki ga povzročamo
sami. Če hočemo po traku hoditi, moramo najti pravo razmerje med zavestnim – racionalnim
nadzorom in prepuščenostjo občutkom, intuiciji oz. nezavednemu odzivanju. Ugotovimo lahko,
da se slednji signali v možganih hitreje pojavijo in imajo zaradi tega večji vpliv na ravnotežje.
Z vajo dobimo boljši dostop do podzavesti in začnemo odkrivati svoje nove (z)možnosti. Od
tod izvira ustvarjalnost in še mnogo drugih vsestransko uporabnih veščin, ki se jih pri treningu
ravnotežja lahko naučimo!
__________________________________________________________

• Natrganina ali zareza na več kot 10% širine slackline-a.
• Poškodba, zlom zobca ali intenzivno rjavenje napenjalca.
• Pretrgani ali poškodovani šivi

• Več nasvetov za napredovanje najdete na www.balansa.si/razvijanje-vescin
• Vabljeni tudi na naše delavnice in tečaje ravnotežja, kjer boste odkrili prave razsežnosti
telesno – mentalne vadbe hoje po elastičnem traku.

GARANCIJA

Športno-kulturno-raziskovalno društvo Balansa Slackline

www.balansa.si

Slackline in napenjalec shranjujte v temnem suhem prostoru in ga ne izpostavljajte direktni
sončni svetlobi. Zatikanje in rjavenje napenjalca lahko preprečimo in odpravimo z mazanjem z
motornim oljem.

Proizvajalec/distributer zagotavljata enoletno garancijo izdelka od dneva nakupa. Uporaba in
ravnanje, ki ni v skladu z navodili in varnostnim opozorilom razveljavi garancijo. Ne nudimo
garancije proti normalni obrabi in izrabi naših izdelkov.

e-mail: slackline@balansa.si | FB: Balansa slackline

