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TIRMANIŞ EĞİTİMİ
Limitleri Zorlayın

Yapay duvar tırmanışı
eğitimi, kısa duvarda
yapıldığından ve zeminde
minderle desteklendiğinden,
herhangi bir güvenlik tehdidi
oluşturmamaktadır. Her
yaştan insanın yapabileceği
hem fiziksel hem de kişisel
gelişimine katkısı olan özel bir
spordur.

Eğitim Süresi

Yapay Duvar Tırmanışı
Kısa Duvar Tırmanışı (Bouldering)

Tekniğinizi ve seviyenize
geliştirmenize bağlı olarak sizin
istediğiniz süre boyunca devam
eder

Dikkat edilmesi gerekenler;
Kıyafet Tercihi
Teknik Malzemeler

Kimler Katılabilir
5-17 yaş arası ( 5-8 yaş grubu
için olan eğitim, keyifli bir
deneyim niteliğindedir.)

DİK K AT E DİL M E Sİ
GEREKENLER

Eğitimler Nerede
Eğitimlerimiz Yaban Akademi
eğitim merkezimizde
yapılmaktadır

Neler gerekli
Eğitim için gerekli temel
malzemeler Yaban Akademi
tarafından sağlanır

Gün ve Saatler
Salı-Çarşamba: 17:00 - 19:00 arası
Cumartesi: 16:00 - 18:00 arası

Tırmanış esnasında, tırmanıcının özellikle dikkat etmesi
gereken noktalar; atlayış esnasında yada düşüşte bilinçli
bir teknikle düşmesidir bu da eğitim esnasında verilecektir,
bir diğer konu tutamaklara diz değdirmemek tamamen
eller ve ayakların kullanıldığı üç nokta kuralına uygun bir
biçimde yapılması gerekmektedir, kıyafet seçiminide uygun
yapmak gerekir çok bol bir kıyafet tutamaklara takılacağı
gibi çok dar bir kıyafet ise, yüksek efor gerektiren bir spor
olduğundan sıkıcı olabilir.
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KIYAFET TER CİHİ
Yünlü, pamuklu kıyafetler yerine polyester ve elastan karışımı
esnek kıyafetler tercih edilmelidir, bu tür kumaşlar hem nefes
alma hem de teri dışarı atma özelliğine sahiptir. Alt kıyafet
tercihinde yine benzer kumaşlarda şort, eşofman ya da
capri olarak bildiğimiz tırmanışlarda genellikle tercih edilen
kısa pantolonlar tercih edilebilir.(Eşofman ya da capri uzun
olduğundan dizi koruma özelliğine de sahiptir.)
Tırmanış ayakkabısı; Doğru ve teknik bir tırmanış eğitimi
için oldukça önemlidir, başlangıçta duvara adapte olma,
kullanılacak kas gruplarını geliştirme aşamasında çok önem
taşımasada kısa bir süre sonra mutlaka alınması gereken
olmazsa olmaz malzemedir. Özel bir alaşımdan yapılmıştır
tabanı sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmıştır. Büyük spor
mağazalarında bulunabilir.

Magnezyum tozu ve torbası;
Tutamaklarda elin kaymaması için önem

taşımaktadır.
Diğer teknik malzemeler; Tırmanıcının
gelişimine ve tırmanış kategorisindeki
tircihine göre değişecektir. Örn; belirli
bir seviyeden sonra kaya tırmanışı
yapmak isteyen kursiyer için ya da bunun
için eğitim almak istediğini söyleyen
kursiyer için tırmanış kemeri, perlon
bağı, karabina ve tırmanış ipi gibi teknik
malzemeler konusunda bilgi verilecektr.
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