
Soka eta materialaren erabilera mendian eta ertzetan



• Gida hau Bizkaiko Mendi Federazioak 
antolatutako “Sokaren erabilera Mendiak 
eta Ertzak” ikastaroan jasotako apunteetan 
oinarrituta dago. 

• Mendian jarduteko ez dago modu bat eta 
bakarra eta norbera izango da beti bere 
ekintzen arduradun eta erantzule. 

• Gida honek ez du kirol hauetarako 
formakuntza bezala balio, eman beharreko 
pausuak gogoratzeko baino. Gai hauetan 
trebatzeko mendiko gida profesional 
batengana jotzea izango duzue onena.

OHARRAK



OHARRAK



HASI AURRETIK

• Leku seguru batean arnesa ta kaskoa 
jantzi eta materiala kokatuko dugu 
arneseko material eramaileetan.

• Ainguratze-lokarria prestatuko dugu 
arnesera lotuta ahalik eta enbarazu 
gutxien egiteko moduan.



MATERIALA PRESTATZEN
MATERIALA KOKATZEN

• Friend-ak
• Zintak
• Kordelak

• Segurtasun 
mosketoiak

• Otzara

• Espresak

Eraztuna
Eraztun txikiak

Material eramaileak

Gerrikoa

Zango-zuloak

• Espresak



AINGURATZE-LOKARRRIA ESPRES LUZAGARRIAK

120 cm

60 cm

Gaza edo korapilo arrunt bat egingo dugu 
zintaren mutur batetik 10-15 cm ingurura.

Zintaren muturra arneseko eraztun txikietatik pasatu 
eta estutu gabeko korapilotik pasatuko dugu.

Zintaren zati luzea mutur txikiaren barrutik pasatuko 
dugu korapiloa estutzen bukatuz.

Zintaren muturretik 30 cm ingurutara zortzi bat egingo 
dugu eta segurtasun mosketoi bat jarriko dugu puntan.



MATERIALA PRESTATZEN
ZINTAK ARNESEAN KORDELAK

130 - 135 cm

Zinta hartu eta bukle txikiagoak egingo ditugu.

Gaza korapilo bat egingo dugu sokaren muturrean.

Kordelaren beste muturra aurrez aurre jarrita 
korapiloko kordelari jarraituko diogu.

Korapiloa gogor estutuko dugu.

Bukleak hartu eta ahalik eta gehien kiribilduko ditugu.

Mosketoi sinple batekin muturrak helduko ditugu.

Zintak kiribildu ezean adarren batekin edo harrapatuta 
arnesetik behera luzeegi gelditu litezke eta arriskutsua 

gerta liteke.



• Sokaren erdia bilatuko dugu.
• Eskalatzaile bat sokako bi muturrekin lotuko 

da mutur bakoitzean “zortzi” bat arneseko 
eraztun txikietara lotuta.

• Beste eskalatzaileak sokaren erdiko 
puntuarekin egingo du “zortzia”.

SOKARA LOTZEA



MATERIALA PRESTATZEN
• “Zortzia” egin eta muturra arneseko 

eraztuna lotzen duten eraztun txikietatik 
pasatuko dugu, ondoren korapilotik 
datorren soka jarraituta osatuko dugu 
“zortzi bikoitza”.

• Sokaren erdialdearekin berdina egingo 
dugu baina kasu honetan soka doblean 
dagoenez korapiloa handiago gedituko 
zaigu.

• Korapiloa ez da arneseko eraztuna baino 
urrunago gelditu behar.

Zortzi bikoitza bukatuta Zortzi bikoitza soka doblean jarrita 
korapiloa osatzeko prozesuaren erdian



• Sokak Otzaran sartuko ditugu.
• Eskalatzailearen sokak Otzararen “begiaren” aldetik geldituko dira 

eta bigarrenaren sokak aldiz Otzararen “hortzen” aldean.
• HMS motako segurtasun mosketoi batekin sokak eta 

Otzara helduko ditugu arneseko eraztunera lotuaz
• Mosketoia itxiko dugu

OTZARA

Eslalatzailea

Bigarrena

Arneseko Eraztuna



eskalatzen

• Bi sokakideok dena ongi dagoela egiaztatuko 
dugu: bion korapiloak, Otzara, arnesak, 
kaskoak, ea material guztia hartu dugun...

• Behin dena ondo dagoela ikusita lehenengoa 
eskalatzen hasiko da.

LEHENENGOA ESKALATZEN



• Eskalatzaileak harri zubiak aprobetxatu ditzake kordelak sartu eta 
hauetatik espresak sartzeko.

• Harri zubia haundiegia bada eta kordela doblean laburregi gelditzen 
bazaigu korapiloa askatu eta sinplean pasatu eta gero korapiloa egin 
genezake berriz.

• Gomendagarria da kasu hauetarako kordelen bat korapilo 
sinpleago batekin lotuta eramatea, horman gaudenean 
korapiloa askatzen denbora gehiegi ez galtzeko.

KORDELAK HARRI-ZUBIETAN

Mosketoi 
zuzena 
hormara.

Kurbadun 
mosketoia 
sokara.



eskalatzen
FRIEND-AK ETA ESPRESAK

• Friend-ak sartzen ditugunean espres luzeak jartzen saiatuko gara.
• Espres laburrak jarriz gero sokaren mugimendua Friend-eraino iritsi liteke 

hau bere tokitik ateratzeko arriskua handituz.



KOMUNIKAZIOA

• Sokakideen arteko komunikazioa 
ezinbestekoa izango da baina ez da sekula 
behar dena baino gehiago hitz egin behar 
nahasmenik ez sortzeko.

• Walkie-Talkie estiloko irratiak oso 
eerabilgarriak izan daitezke.

• Sokakideek komunikaziorako hitz batzuk 
adostea komeniko litzateke eskalatzen hasi 
aurretik: Bilera, Ados, Libre, Jaso, Etorri...

• Bigarren sokakideak zenbat soka gelditzen 
zaion esan beharko dio eskalatzen ari denari.

• Eskalatzen ari denak bideak dituen pausuen 
berri eman diezaioke bigarrenari honen 
igoera errazteko.

• Eskalatzaileak sokak txandaka sartuko ditu 
espresetan. Ez ditu biak batera sartuko ez 
bada horizontalean, ezkerrera edo eskuinera, 
trabesia bat egiten ari dela.



eskalatzen
BILERA

• Lehenengo doanak “Bilera” muntatzeko 
leku egoki bat aurkitu beharko du.

• Zinta eta kordelekin muntatu genezake 
“Bilera” eta segurtasun mosketoi bat lotu 
bilera puntu bezala.

• Behin bilera puntua muntatuta Ainguratze-
lokarria bertara lotuko dugu eta mosketoi 
guztiak itxita daudela ziurtatu.



BILERA

• Ainguratze-lokarria lotu ondoren sokak hartuta 
“zortzi bikoitz” bat egin eta beste segurtasun 
mosketoi batekin bilera puntura lotuko dugu.

• Bilera puntura bi aldiz egon beharko gara 
lotuta.

• Bilerara bi aldiz lotuta gaudenean (sekula ez 
lehenago) BILERA abisatuko diogu bigarrenari.



eskalatzen
BILERA

• BILERA entzundakoan (sekula ez lehenago) 
bigarrenak Otzaratik aterako ditu sokak eta 
LIBRE abisatuko dio lehenengoari.

• LIBRE entzundakoan sobera gelditu 
den soka guztia jasoko du lehengoak 
bigarrenaren soka tentsatu arte.



BILERA

• Sokak goitik tentsatuta dituenean NAHIKOA 
abisatuko dio bigarrenak lehenengoari 
gehiago tiratu ez dezan.

• Behin sokak jasota Lehenengoak Otzara 
muntatuko du Bilera puntutik.

• Otzarako begia 
segurtasun mosketoi 
batekin bilerara lotuko 
dugu. Sokak pasatuko 
ditugu (Bigarrenaren 
sokak Otzarako begiaren 
aldean geldituko dira) eta 
HMS motako mosketoi 
batekin bi sokak helduko 
ditugu.

• Mosketoiak itxita 
daudela ziurtatuko 
dugu beti!

• Dena prest dagoenean 
ETORRI abisatuko dio 
lehenak bigarrenari.



eskalatzen

• ETORRI entzundakoan bigarrena prest egongo da 
eskalatzen hasteko.

• Ez badute 0. “Bilera” muntatu zuzenean hasi daiteke 
eskalatzen, bestela “Bilera” jaso beharko luke.

• Bilerara Ainguratze-lokarria eta sokarekin egindako 
“zortzi” batekin egongo litzateke lotuta, beraz, 
lehenengo zortzia askatuko luke lehenengoak 
korapiloaren soka zatia ere jasotzeko eta gero 
Ainguratze-lokarria askatuko luke.

• Azkenik “Bilera” bera muntatzeko erabilitako zintak eta 
mosketoia jasoko lituzke.

• Bigarrenak lehenengoak sartutako material guztia jaso 
beharko du bidean.

• Gomendagarria da Friend-en kasuan, espresa 
sokatik askatu aurretik Friend-a ateratzea. 
Horrela Friend-a uneren batean askatuz gero 
sokatik zintzilik geratuko litzateke. 

BIGARRENA ESKALATZEN



BIAK BILERAN

• Bigarren sokakidea “Bilerara” heltzen denean 
Ainguratze-lokarriaz lotuko da bilera puntura.

• Mosketoia itxita dagoela ziurtatuko du.
• Bigarren datorrenak ez du sokarekin 

“zortzirik” egin beharko, izan ere Otzara 
“Bileratik” lotuta dagoela, hau izango da 
“Bilerara” lotzen duen bigarren puntua.

• Bigarrena gero lehenengoz eskalatzen 
hastean “Bilerara” lotzen duen Otzara 
hori hartuko du.

• Sokakideek atseden hartu eta hurrengo 
pausuei buruz hitz egiteko aprobetxatuko 
dute “Bilera”.



eskalatzen
MATERIALA PASATZEN

Segurtasun mosketoiak
Sokakide bakoitzak 
guztira 5 izan behar 

ditu uneoro.

Otzara
Eskalatzen hasten 
denean “Bilerako” 

Otzara hartuko du eta.

Motxila
Orain lehenengo joango 

denez ahalik eta pisu 
gutxien eramatea 

komeni da.

Espresak 
Baliteke lehenengo 

etorri denak oraindik 
erabili ez dituen 
espresak izatea.

Friend-ak 
Batzuk bigarrenak 
izango ditu baina 

baliteke lehenengoak 
ere izatea oraindik.

Kordelak 
Eskalada babesteko, 
“Bilera” muntatzeko... 
Sokakide bakoitzak 

beti mantenduko du 
kordel bat badaezpada 
Matxard korapilorako.



HURRENGO LUZEA

• “Bileran” gaudela, bigarren etorri denak bere Otzara 
pasako dio lehenengo igo denari eta honek arnesetik 
lotuko du bigarrena.

• Sokakidearen arnesetik lotuta dagoela bigarrenak Bileratik 
espres bat jarri eta sokak handik pasako ditu, azkenik 
“Bilerako” Otzara jasoko du.

• Bigarren sokakidea izango da 
orain lehenengoz eskalatuko 
duena. Beraz orain arteko 
pausuak errepikatuko ditugu.

• Gogoan izan eskalatzailea 
hurrengo “Bilerara” iritsi, “Bilera” 
muntatu eta bigarrenaren soka 
Otzaratik tentsatu arte honek 
ez dituela bilerako Ainguratze-
Lokarria eta “zortzia” 
askatu behar.



RAPELATZEN
SOKA PRESTATZEN

• Rapela muntatzeko bezalako bilera bat 
aurkitzen dugunean bertan lotuko dugu 
Bilera puntua.

• Hau da sokakideok puntu bakarretik lotuta 
egongo garen une bakarra, izan ere 
Ainguratze-lokarriaz bakarrik lotuko gara 
“Bilerara”.

• Soka askatu eta bileratik pasatzen hasten 
garenean garrantzitsua da sokaren beste 
muturra arneseko punturen batean 
lotuta izatea soka eroriko balitzaigu ere 
berreskuratu ahal izateko.



BEHI BUZTANAREN KORAPILOA

Rapel baterako bi soka batu behar ditugunean 
erabiliko dugu korapilo hau.

Bi sokak hartu eta muturretik 1m-ko distantzia batetara 
gaza korapilo arrunt bat egingo dugu biekin.

Korapilo hau ondo orraztuta egotea ezinbestekoa da, 
bi sokak ondo ordenatuta egongo dira korapiloan.

Esku batekin korapiloa bera helduta bi aldiz tiratuko dugu 
korapilotik ateratzen diren lau soka muturretako bakoitzetik.



RAPELATZEN
MATXARD KORAPILOA

Arneseko eraztunetik segurtasun mosketoi 
batekin 60 cm-eko kordel bat sartuko dugu.
Kordelaren korapiloa mosketoiaren ertzean 

utziko dugu molestatu ez dezan.

Kordelarekin rapeleko sokei bueltak 
emango dizkiegu. Lau buelta gutxienez

Kordelaren kontrako muturra ere 
Segurtasun mosketoian sartu eta mosketoia 

itxiko dugu.



MEKANISMOA PRESTATZEN

• Matxarda eskuaz helduta soka 
berreskuratuko dugu gorantza Otzara 
sartzeko adina soka izan dezagun.

• Nahikoa da Matxard-ari hatzamarrekin 
topea jartzea sokan gora luzatu eta soka 
estutu ez dezan.



RAPELATZEN

Ainguratze-lokarriko “zortzi” korapiloaren 
azpiko aldean Otzara kokatuko dugu bere 

segurtasun mosketoiarekin.

Horrelako zerbait ikusiko genuke rapela 
prestatzen gaudela.

Rapeleko sokak Otzaratik sartu eta 
segurtasun mosketoia itxiko dugu.



Otzaratik soka igo eta segidan 
Matxard-a igoko dugu.

Ainguratze-lokarriko segurtasun 
mosketoiaz rapeleko soketako 

bat hartuko dugu.

Rapelerako bi soka erabiltzekotan 
sokak batzen dituen  korapiloa 
“Bileraren” alde batera utziko 
dugu eta Ainguratze-lokarriko 

segurtasun mosketoiarekin 
korapiloaren aldetik ateratzen 

den soka hartuko dugu. Horrela 
behera iristean zein sokatatik 

tiratu behar dugun jakingo dugu.

Otzaratik sokei tira eginda 
soketatik geldituko gara zintzilik 

Ainguratze-lokarriari tentsioa 
kenduta.

KARGAK ALDATZEA



RAPELATZEN

• Behin karga aldaketa amaituta prest gaude 
rapelatzen hasteko.

• Matxarda askatuz gero rapeletako soketan 
gora tenkatuko da balazta lana eginez.

• Matxardari eskuarekin tope bat jarriz 
gero rapelatzekoko soketan gora 
tenkatzea ekidingo dugu eta 
jaitsieraren abiadura kontrolatu 
ahal izango dugu.

• Behin behera iritsita 
sokaren bi metro gehiago 
pasatuko ditugu Matxardetik, 
sokari tentsioa kendu eta 
hurrengo rapelatu behar duen 
kideak bere sokan Otzara 
kokatu ahal izan dezan.



SOKA BATZEA

Sokaren mutur bat sobera utzita (1´5 m  inguru) 
lepo gainean hartuko dugu soka besoak luzatuta.

Alde bateko soka hartuko dugu



SOKA BATZEN

eta lepora pasatuko dugu besoa luzatuta. Beste aldearen txanda.



Gogoratu beti besoak guztiz luzatzea sokarekin egiten ditugun bukle 
edo begizta guztiak neurri berekoak izan daitezen.

Soka guztia lepora pasatuta gogoratu azken muturrean ere soka zati 
bat sobera uztea.



SOKA BATZEN

Soka bukleak lepotik jaso eta eskuan hartuta sobera gelditu diren 
sokekin pare bat buelta emango dizkiegu soka bukleei.

Buelta parea emanda, sobera gelditzen diren sokak sortu dugun 
zulotik pasako ditugu beste bukle bat sortuta.



Gogoratu sokak guztiz ez pasatzea, 
bukle bat behar dugu soilik.

Soka muturrak sortu dugun 
bukle berri horretatik pasako ditugu.



SOKA BATZEN

Soka bizkarrean jasoko dugu 
muturrak motxila bezala hartuta.

Sokaren muturrak bizkar aldetik, 
sokaren atzetik, gurutzatuko ditugu.



Soka muturrak atzetik gurutzatu ondoren 
aurrera ekarriko ditugu.

Korapilo arrunt bat egingo dugu bi muturrekin.

Bigarren korapilo bat egingo dugu ondoren lehenengo korapiloan 
gainetik atera den soka muturra gainetik hartuta.

Horrela geldituko da korapiloa sokak estutu ondoren.



KORAPILO BATZUK
KORAPILO DINAMIKOA

• Korapilo hau sokakidea aseguratzeko edo rapelatzeko erabili genezake, 
adibidez, Otzara bidean galduz gero ere.

• Sokakidearen soka modu honetara 
sartuko genuke bilera puntutik.

• Rapela horrela egitekotan Matxard-a 
“Korapilo Dinamikoa” baino gorago 
jarri beharko genuke, “Korapilo 
Dinamikoa” Segurtasun 
mosketoi batekin arneseko 
Eraztunera lotuta.



BALLESTRINKE KORAPILOA

• Ballestrinke-ak soka blokeatzen du.
• Korapilo hau erabili genezake beraz, sokarekin gu geu 

“Bilera” puntura lotzeko.
• “Zortzi” bat baino errazago egin eta desegin daiteke eta 

Bilera puntura dugun sokaren distantzia erraz laburtu edo 
luzatu genezake horrela.



KORAPILO BATZUK
ARRANTZALE BIKOITZAREN KORAPILOA

• Korapilo honek bi soka elkartzeko balio du edo baita kordel eraztunak egiteko ere.




