Şcoala Română de Speologie
prin
Asociaţia Română de Educaţie Speologică

Vă invită să participaţi la

Stagiul de formare nivel TSA1
Jupâneşti 2016
Ediţia a X-a
Circulara 1
Perioada de desfăşurare:
28-30 octombrie şi 04-06 noiembrie 2016 (cursanţii sunt rugaţi să se prezinte la cabana joi seara
în ambele week-end-uri).
Locaţia:
Jupâneşti, Podişul Mehedinţi.
Stagiul se va desfăşura pe următorul nivel tehnic:
Nivel 1 (începători) TSA (Tehnica Speologiei Alpine), care atestă capacitatea tehnică de
parcurgere în echipă a peşterilor de gradul II şi III.
Instruirea va fi asigurată de Iniţiatori, Monitori şi Instructori atestaţi ai Şcolii Române de Speologie.
Şcoala Română de Speologie va asigura instruirea, poligoanele tehnice, materialul colectiv (corzi,
amaraje, bucle chingă, carabiniere, etc.) necesar desfăşurării şcolii, Manualul tehnic al SRS,
cazarea şi certificatul de absolvire.
Condiţii generale de participare:
Formularul de participare se va trimite prin e-mail la adresele: daniel.cirlugea@gmail.com şi
srspeo@gmail.com până la data de 15 octombrie 2016.
Taxa de participare este de 530 lei.
Detalii despre modalitatea de plată a taxei de participare veţi primi după completarea şi
expedierea formularului de înscriere pe adresa responsabilului de stagiu.
Taxa de participare se achită prin virament în următorul cont:
Asociaţia Română de Educaţie Speologică, CUI 10285053
Cont: RO 32 BTRL 0130 1205 9214 5702 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca.
Asigurare de accidente valabilă pe perioada şcolii.
Adeverinţa medicală cu specificaţia “apt pentru practicarea sporturilor montane” (nu mai veche
de 3 luni).
Condiţii specifice de participare:
- vârsta minimă 14 ani.

Participanţii sub 18 ani trebuie să aibă acordul scris al părinţilor legalizat la notariat, în care se
menţioneze că sunt de acord să participe la stagiul în perioada menţionată.
Atentie!
Participarea la stagiu nu asigură obţinerea diplomei de absolvire, aceasta fiind atribuită doar
cursanţilor care până la sfârşitul stagiului dobândesc cunoştinţele necesare pentru nivelul
respectiv.
Candidaţilor care nu au obţinut diploma de absolvire li se va elibera, la cerere, un atestat de
participare.
Echipament personal conform cu normele ARES/SRS:
Nivel TSA 1
- cască cu jugulara în Y, echipată cu două surse de iluminare electrice independente şi
funcţionale, accesorii (acumulatori sau baterii de rezervă);
Notă: Sistemul principal va avea un nivel minim de iluminare similar cu o frontală de tip Duo Led
14.
- echipament de protecţie – combinezon speologic şi cizme de cauciuc;
- lenjerie de corp – subcombinezon cu proprietăţi termice;
- ham speologic + vestă pentru blocatorul de piept;
- verigă rapidă de tip demirond;
- lonjă dublă din coardă dinamică cu Ø minim 9 mm (necesari aprox. 2,5 m de coarda dinamica
pentru realizarea lonjei);
- coborâtor cu role (NU se acceptă coborâtor autoblocant);
- echipament de parcurs prin metoda DED (blocator de piept, blocator cu mâner şi pedală din
cordelina dyneema/semicoardă statică Ø>5mm);
- blocator de picior (opţional);
- carabiniere: 2 cu siguranţă şi 5 fără siguranţă. Nu se accepta cu clapeta curbă sau de sârmă;
- sac de transport materiale personale şi colective (banana trebuie să fie echipată cu o cordelină
de circa 1,5 m);
- folie de supravieţuire (în cazul folosirii a două sisteme electrice, trebuie prevăzută o sursă de
încălzire alternativa: lumânări, spirtieră sau primus, brichetă);
- 5 m de cordelină Ø 5 – 7 mm;
- carnet şi pix ce pot fi purtate şi în subteran;
- briceag bine ascuţit care poate fi purtat în peşteră;
- un sac menajer pentru igenizarea taberei.
Şcoala Română de Speologie accepta în cadrul procesului de învăţământ care se desfăşoară sub
tutela sa, numai echipament care poartă marca CE (însoţit de numărul normei europene de
atestare “EN...”), sau care este însoţit de un certificat de origine şi un certificat de calitate emis de
un organism recunoscut de Protecţia Muncii.
Organizatorii pot pune la dispoziţia cursanţilor echipament personal speologic (specific TSA) la
tariful de 100 lei/echipament complet, pe baza specificării în fişa de înscriere şi a achitării tarifului
până la data de 15 octombrie 2016.
Alte condiţii:
- cazarea participanţilor se va face în satul Jupâneşti, jud. Mehedinti, la “Casa Liliecilor”. Este
necesar sac de dormit şi saltea. Se asigură acces la bucătărie utilată, toaletă, duş cu apă caldă.
- masa se va asigura prin autogospodărire.
Costul cazării nu este inclus în taxa de participare.
Având în vedere că stagiul se va desfăşura într-o cabană particulară, complet utilată, fiecare stagiar
va plăti o garanţie de 20 lei, care se va returna integral la sfârşitul şcolii, dacă nu există distrugeri sau
pagube materiale în dotările cabanei.

Orice pagubă materială în dotarea cabanei se va plăti din garanţia comună depusă de către stagiari
şi cadre. Restul se va returna în mod egal fiecărei persoane.
Atenţie!
Dimensionarea stagiului permite participarea un număr maxim de 20 cursanţi, motiv pentru
care înscrierile la se vor face în ordinea primirii lor şi achitări taxei de participare, cel târziu
până la 15.10.2016.
În caz de renunţare la stagiu după data de 15 octombrie 2016, taxa de participare nu se mai
returnează.
NU se accepta înscrieri la faţa locului!
Persoanele care nu au la începutul stagiului asigurarea de accidente şi avizul medical în original
nu vor fi acceptate la stagiu şi nu li se va mai returna taxa de participare!
Pentru informaţii suplimentare:
Cîrlugea Daniel - Tel: 0721215896, e-mail : daniel.cirlugea@gmail.com

