
Asociația Română de Educație Speologică 
sub egida  

Școlala Română de 
Speologie 

 

 

 

Vă invită să participați la 
 
 

Stagiul de formare nivel TSA I 
Cheile Bicazului 2016 –ediția a III-a  

Circulara 1 
 
 

 

Perioada de desfașurare: 

20 - 23 oc tom br ie  2016 și 10 - 13 noiembrie 2016 (cursanții sunt rugați să ajungă la cabană Joi 20 octombrie 
respectiv Joi 10 noiembrie 2016, maximum până la ora19:00). 

 

Locația: 

Lacul Roșu, Cheile Bicazului. 

 

Școala se va desfășura pe următorul nivel tehnic: care atestă capacitatea tehnică de parcurgere in echipa peşterilor 
de gradul II şi III. 

 

Instruirea va fi asigurată de Inițiatori, Monitori și Instructori atestați ai Școlii Române de Speologie. 

Asociația Română de Educație Speologică va asigura instruirea, poligoanele, materialul colectiv (corzi, amaraje, 
bucle de chingă, carabiniere, etc.) necesar desfașurării școlii, manualul  tehnic al SRS și certificatul de absolvire 
(numai pentru cei care obțin calificativul Admis la finalul stagiului). 

 

Condiții generale de participare: 

 

Formularul de înscriere: se va trimite prin e-mail la adresa: office@sugo.ro  si srspeo@gmail.com până la data de 01 
octombrie 2016. 

 

Taxa de participare de 550lei se va plăti până la data de 03.10.2016. Detalii despre modalitatea de plată a taxei de 
participare veți primi după completarea și expedierea formularului de înscriere pe adresa responsabilului de stagiu. 

 

Asigurare de accidente: valabilă pe perioada școlii. 

 

Adeverința medicală: cu specificația “apt pentru practicarea sporturilor montane”(nu mai veche de3 luni). 
Participanții sub 18 ani trebuie să aibă acordul scris al părinților legalizat la notariat, în care se menționează 
că sunt de acord să participe le la stagiul în perioada menționată. 

 

Condiții specifice de participare: 

- vârsta minimă 14 ani (pentru stagiarii sub 18 ani este nevoie de acordul scris și legalizat la notariat al părinților). 
 

Atenție! 

Participarea la stagiu nu asigură obținerea certificatului de absolvire, acesta fiind atribuit doar cursanților care până 
la sfarșitul stagiului dobândesc cunoștințele necesare pentru nivelul respectiv și obțin calificativul final ADMIS. 
Candidaților care nu au obținut diploma de absolvire li se va elibera, la cerere, un atestat de participare.
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Echipamentul necesar: 
Nivel TSA I 

-cască cu jugulară in Y,echipată cu două surse de iluminare electrice independente și funcționale, accesorii 
(acumulatori sau baterii de rezervă); 
Notă: Sistemul principal va avea un nivel minim de iluminare similar cu o frontală tip Petzl Duo Led 14. 
-echipament de protecție–combinezon speologic și cizme de cauciuc; 
-lenjerie de corp–subcombinezon cu proprietați termice; 
-ham speologic+vestă pentru blocatorul de piept; 
-verigă rapidă de tip demirond; 

-lonjă dublă din coardă dinamică cu Ø minim 9mm (necesari aprox. 2,5m de coardă dinamică pentru realizarea 
lonjelor). 
-coborâtor cu role(nu se acceptă coborâtor autoblocant); 

-echipament de parcurs prin metoda DED(blocator de piept, blocator cu mâner și pedală din cordelină dyneema/ 
semicoardă staticăØ>5mm); 
-blocator de picior (opțional); 
-carabiniere: 2 cu siguranță şi 5 fără siguranță cu clapetă dreaptă. Nu se accepta modele cu clapeta din sârmă sau cu 
clapeta curba; 

-sac de transport pt. echipamente personale și colective(trebuie să aveți o cordelină de circa 1,5m la sacul 
speologic); 
-folie de supraviețuire si o sursa de incalzire: lumanari, spirtiera sau primus,bricheta; 
-5m de cordelină Ø 5–7 mm; 
-carnet și pix ce pot fi purtate și în subteran; 
-briceag bine ascuțit care poate fi purtat și în peșteră. 
-un sac menajer pentru igienizarea taberei. 

 

Asociatia Romana de Educatie Speologica accepta in cadrul procesului de invatamant care se desfasoara sub tutela 
sa, numai echipament care poarta marca CE (insotit de numarul normei europene de atestare “EN...”) sau care este 
insotit de un certificat de origine si un certificate de calitate emis de un organism recunoscut de Protectia Muncii. 

 

Cursanții care nu dețin echipament individual sunt rugați să contacteze responsabilul de stagiu.  

Alte informații: 
-cazarea participanților se va face in localitatea Lacul Roșu, jud. Harghita, intr-o cabană private. Taxa de cazare 
este de 20 lei/ noapte. Este necesar: sac de dormit. Se asigură acces la toaletă, bucătărie complet utilată și duș cu 
apă caldă. 
- masa se va asigura prin autogospodărire. 

 

Atenție! 

Dimensionarea stagiului permite un numar maxim de 12 cursanți. Motiv pentru care înscrierile la stagiu se vor face 
în ordinea primirii formularului de înscriere și a achitări taxei de participare. 

 

NU se accepta înscrieri la fața locului! 

 

Persoanele care nu prezintă la începutul stagiului asigurarea de accidente și avizul medical în original nu vor fi 
acceptate la stagiu și nu li se va mai returna taxa de participare! 

 

Pentru informații suplimentare: 

Simon László  –InitiatorFederal, l_simon78@yahoo.com,Tel:0744.701815, Responsabil organizare 
sau 
Tudor Marin– Instructor federal, tudormarin2004@yahoo.fr, Presedinte ARES. 
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