СИГУРНОСНО УПОЗОРЕЊЕ
Slackline је намењен опрезном и спором ходању једног човека и мора се
поставити на раван и мекан терен, далеко од опасних предмета или особа које
би могле узроковати повреде при паду.
Slackline спада у екстремне спортове, те руковање траком мора бити крајње
опрезно. Када је slackline спреман за ходање, морате бити посебно пажљиви јер
неисправно коришћење може проузроковати озбиљне повреде или смрт.
• Пре употребе проверите да ли је slackline исправан и сигуран за употребу.
• Slackline треба затезати само руком! Немојте користити додатне полуге за
затезање јер га можете превише затегнути, услед чега може доћи до пуцања
траке и повреда.
• Побрините се да су сидришта где затежете slackline довољно јака. Стабла с
пречником мањим од 30 цм као и сува и трула (стабла) нису погодна, као ни
уличне светиљке, аутомобили, ограде и слично. Пратите затезање slackline -а и
руководите се својим инстинктом.
• На стаблима увек користите заштитне траке да бисте сачували природу за
наредне генерације слајкера.
• Пре ходања по траци увек проверите и очистите место за тренинг од опасних
предмета (штапови, трње, гране, шишарке, оштро камење, лименке, запушачи,
стакло...) и побрините се да у близини нема већих удубљења у подлози.
• По траци може ходати само једна особа. Максимална тежина вежбача је 100 кг.
• Немојте постављати траку изнад тврде површине (бетон, асфалт). Због могућег
пада, најсигурније је постављати е изнад травнате површине или струњаче.
Немојте постављати slackline на висину већу од једног метра или изнад воде.
• Како бисте предупредили оштећење траке, немојте је остављати постављену
дуже од једног дана. Препорука је да траку обавезно после сваке употребе
вратите у почетни положај, како бисте спречили њено оштећење. Slackline не
сме дуго бити постављен на јаком сунцу.
• Не продужавајте (не везујте) две траке. Сваки сет је намењен искључиво за
одређену даљину.
• Побољшавање slackline опреме није дозвољено.
• Деца не смеју сама постављати траку, а ходање по slackline-у могуће је само у
присуству родитеља/старатеља.
• Произвођач/дистрибутер није одговоран за могуће проблеме при
неправилном коришћењу траке.
• Приликом затезања и ходања по slackline -у користите здрав разум, следите
инстинкте и поштујте границе индивидуалне способности. Непоштовање
правила и нерационално коришћење може довести до тешких повреда или
смрти.

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА ТРАКЕ И
ЗАТЕЗАЧА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ
1 Пре улаза у петљу, траку

пресавијемо у положај латиничног
слова „У“ (U) . То се уради на почетку
и на крају траке коју центрирамо
на средини дрвета како не бисмо
оштетили кору. Део са затезачем
(крцкалицом) окренемо тако да се
ручица којом се затеже покреће
(отвара) на доле.
2 Траку по којој ћемо ходати треба привући до затезача (крцкалице) и убацити

тако да се налази у водоравном положају. Крај траке пролази кроз кочницу и назад
према петљи.
•

заштитну
траку

котур
каиш

3 Пре и за време затезања треба пазити да се трака налази на центру осовине

затезача (крцкалице).

заштитни механизам

ЗАТЕЗАЊЕ И ОПУШТАЊЕ SLACKLINE-А
•
•
•
•

За затезање и опуштање slackline-а, пратите следећа упутства:
Изаберите одговарајуће здраво стабло пречника најмање 30 цм.
Користите заштитну траку да биste заштитили и природу и траку.
Slackline поставите на жељену висину (не више од 1 м), тако да је трака
затегнута водоравно.
• Правилно поставите траку и сигурносну кочницу (крцкалицу).
• Крцкалицом затегните траку до жељеног напона и ставитe је у сигурносни
положај.

ручка за затезање

4 Поравнање stacklinea у затезачу можемо

регулисати тако што ћемо вући затезач у
смеру траке. Затезање можемо побољшати
употребом остатка траке или додатним
канапом.

www.balansa.si/hr

помоћна трака

!

Трака не сме побећи на крај осовине затезача
као што се види на слици!

5 При затезању не смемо дозволити да

једна страна зупчаника буде у положају
зауставна плочицa
као на слици јер може доћи до отварања
сигурносне кочнице. Уколико се нађемо у
зупци
ситуацији као на слици, потребно је још мало
затегнути полугу затезача (крцкалице).

6 Након затезања, крцкалицу заштитимо тако што притиснемо заштитни

механизам и тиме блокирамо плочицу у зупчанику (крцкалице).

зауставна плочицa

7 При демонтирању stackline-a треба притиснути (репетирати) заштитни механизам

крцкалице и држати у том положају док не отворимо до краја – све док не
попусти притисак. Ако је stackline јако затегнут, мораћемо да употребимо јачу
снагу како бисмо га опустили.

Сазнајте како ухватити и зауставити тренутак равнотеже,
која се појављује између једне и друге нестабилне
позиције !
Слацклине KОМУНИТИ | ДОГАЂАЈИ
Курсеви и радионице равнотежу | ОПРЕМА |
ЗАБАВА, СПОРТ И МЕДИТАЦИЈЕ У ЈЕДНОМ

КАКО ПОЧЕТИ?
•

Сваки је почетак тежак, па су потребни време и пракса да би се осетио
напредак. Нормално је да ће се код првих покушаја stackline снажно трести
сваки пут када се попнете. Уз упорност, неопходно је обратити пажњу на
следеће ствари:
Поглед унапред; stackliningom научимо како да балансирамо с минималним
ослањањем на визуeлне сигнале како бисмо добили бољи осећај сопственог
тела. Такође нам омогућује бољи фокус и осећај простора у коме се
налазимо.
Стопала поставити у правцу траке.
Руке ставити изнад груди у облику латиничног слова „У“ (U), те њима
изводити мекане покрете приликом успостављања равнотеже.
Колена треба да буду лагано савијена.
Водите рачуна о преносу тежине. Тежину на предњој нози мењати тек када је
правилно постављена на траци. Немојте журити!
Морамо бити свесни свог дисања и обавезно што мирнији! Умирујући
повећану активност ума успоравамо и дисање, што доводи до потпуног
умирења тела.

•

•
•
•
•
•

УПУТСТВА ЗА УПОРАБО

SRB

SLACKLIFE ФИЛОЗОФИЈА/
КУЛТУРАSLACKLININGA
Slacklining или ходање по траци растегнутој између две тачке је забавна
и друштвена физичка активност коју су почели да вежбају планинари у
калифорнијском Јосемиту још 60-их година XX века, како би се опустили после
пењања. Иначе, умеће ходања по канапу познато је најмање 2000 година.
У последњих неколико година ова активност се проширила целим светом,
а број људи који су заинтересовани убрзано расте. Кроз сусрете се ствара
међународна заједница slacklinera на темељу правих вредности, кохезије и
одрживе филозофије. То је разлог зашто slackline многима представља много
више од саме спортске активности, наиме то је филозофија живота.

Ходање је релативно једноставна ствар. Али када почнете користити slackline,
на површину излазе све ситнице приликом којих морате користити много
различитих вештина. Добро морамо бити свесни тела и њиме вешто управљати.
Док покушавамо да успоставимо физичку равнотежу, веома често се дешава
да нас сопствени ум у томе спречава или блокира. Супротно ономе што се на
први поглед чини, slackline се може и те како тицати менталне сфере човека.
Истинита медитација свесности (енгл. Mindfulness) кроз тело која нас ставља у
садашњи тренутак и учи нас да живимо у сваком тренутку. За мирно ходање по
slacklineу потребна је хармонија између тела и ума. Зато не изненађује колико
занимљивих и корисних животних вештина се може научити у игри с равнотежом
на једноставном напрегнутом slackline-у.

Главна карактеристика ходања по пренапрегнутој траци јесте стално дрмање
и лелујање што постижемо сами. Ако желимо бити бољи у ходању по траци,
морамо пронаћи праву равнотежу између свесне – рационалне контроле и
ослобађања осећања, интуиције или несвесних реакција (“let go“) . Ипак веома
брзо схватамо да ће инстинкт превладати. Тренингом можемо добити бољи
приступ својој подсвести и започети проналажење нових могућности. Из овога
произлази креативност и многе друге свестране способности које се могу
научити тренингом равнотеже! Више на: http://balansa.si/hr/razvijanje_slackline_vjestina/, те на нашим курсевима и радионицама.
Ходање по slackline-u је безбедно уколико водимо рачуна о следећим
детаљима:
• Пре ходања се обавезно загрејати.
• Обућа мора бити мекана с равним ђоном. Најбоље је ходати бос (уколико нам
подлога допушта).
• Стајање на траку мора бити пажљиво и фокусирано.
• Даљину, висину и напетост slackline-а треба прилагодити сопственим
могућностима.
• Силазак с траке мора бити у потпуности контролисан (са slackline-а се не
смете одгурнути).

•

ОДРЖАВАЊЕ
Slackline и затезач прати искључиво топлом водом! Не користите детерџенте,
разређиваче и друге хемикалије. Приликом чишћења не трљајте slackline да не
бисте оштетили материјал. Slackline и затезач чувајте на тамном и сувом месту
и не излажите сунчевој светлости. Заглављивања и рђање напињача може се
спречили и елиминисали подмазивањем Швихел покретних делова моторним
уљем. Затезача намажемо пре првог кориштења , тe касније поново кад је
потребно. Пре и након употребеувек проверите slackline и затезач да бисте
проценили степен сигурности. У следећим случајевима одмах престаните да
користите slackline:
• Поцепано место или рез на више од 10% ширине траке.
• Оштећење, изломљени зупчаник или интензивна корозија кочнице.
• Разресани или оштећени шавови траке.

Спортско-културно-истраживацко друштво Balansa Slackline

Једноставно дружење и пикници с пријатељима, тражења лепих делова
природе чине slackline још већим искуством. Живимо у брзом свету где влада
материјализам и где је зарађивање новца мерило напретка, где све врије од
података и цифара и где доживљавамо различите притиске са свих страна. Зато
је врло важно да знамо како да игноришемо небитне ствари и како да пронађемо
могућност да проведемо што више времена у природи. Тек онда се може осетити
јединство с природом, а тиме и цео наш живот постаје природан јер нисмо више
отуђени од себе. Slackline доводи неке од нас до прекрасних нових места где
можемо доживети пределе које нисмо могли ни замислити, упознати нове дивне
људе и вратити се кући ужарени новом енергијом. Чак и кратка посета градском
парку с траком може нас подсетити да живот није само позната рутина. Допустите
себи да истражите непознато, тражите свој потенцијал, прелазите своје границе и
блокаде као што је од самог почетка у нашој природи, живите живот у потпуности
и стално се развијајте како бисте постали боља особа.
Различити стилови slackliningа су оно због чега може свако коме се то свиђа
пронаћи своје специфичности. На кратким тракама мало изнад тла на којима сви
почињемо своје активности можете научити једноставне и сложене статичке
трикове или јога позе. Ако смо упорни у тешким ситуацијама и скроз опуштени,
свесни деловања и умиримо свој ум на практичном случају или помоћу flowa,
вероватно ћемо потражити што дуже (longline) траке. За неке од нас најбољи
облик забаве биће trickline и динамички трикови на траци широкој до 5 цм. Све
то може бити премештено изнад воде – waterline – где у почетку скроз изгубимо
осећај за равнотежу и тиме одмах добијамо нове изазове. Најдубље животно
искуство може се упознати приликом highlineа. Сви стилови имају нешто
заједничко – нестабилно окружење тј. сталну потрагу за равнотежом сличну оној
у нашем животу. Постанемо свесни чињенице да смо стабилни тек онда када смо
схватили да никада заиста не можемо бити стабилни (у сваком нас тренутку може
нешто изненадити) и навикнемо се на нестабилност. Slackline зато различитим
људима представља различите ствари: спортске и забавне активности, уметност
на отвореном, креативне начине опуштања, медитације, разлог за путовања...
Наравно slackline се неће допасти свакоме јер људи су различити и свако од нас
проналази свој “flow“ живота. Међутим, slacklife манталитет је важнији од саме
активности и то желимо поделити с вама како би свако од вас, из свега овога
извукао максимум.

ГАРАНЦИЈА
Произвођач/дистрибутер пружа једногодишњу гаранцију на производ
од датума куповине. Употреба и руковање које није у складу с правилима
коришћења и сигурносним упозорењима, може поништити гаранцију. Не
дајемо гаранцију за нормално пропадање траке приликом коришћења у
складу с горенаведеним правилима, већ само за техничке проблеме настале
фабричком грешком.

www.balansa.si/hr

е-маил: alex-rs@balansa.si | FB: Balansa slackline

