
Види скелелазіння 

 

Болдерінг 

Болдерінгом називається сходженням по невисоких скелях, коли страховка 

альпініста здійснюється за допомогою гімнастичної страховки або за 

допомогою спеціальних килимків - креш-педів, які укладаються на місці 

можливого падіння альпініста під скелю. 

Он сайт, ред пойнт, флеш 

Даний вид проходження маршруту передбачає проходження траси з першої 

спроби без ознайомлення і обговорення траси з іншими учасниками, з 

можливістю тільки побачити трасу знизу і доторкнутися до стартових 

зацепів. Якщо перша спроба не вдалася, можут зарахувати лише редпойнт.  

Редпойнт – це відмітка висоти, яку зміг подолати скелелаз. 

Траса при наявності інформації про неїназивається «флеш». У болдерінгу 

може бути тільки флеш, так як багато підказок доступні для вивчення з землі. 

Мультипітч 

Тип скелелазіння у зв’язках на довгих гірських маршрутах. «Пітч» - це 

частина маршруту від однієї проміжної станції безпеки (бази) до іншої. 

Кожен пітч, як правило, має свою категорію складності. Таким чином, 

мультипітч - це послідовність кроків. Зазвичай на станціях відбувається зміна 

ведучого учасника у зв’язці. Також на станціях здійснюють перенесення 

зібраних другою в купу проміжних закладок і гачків, залишених першим 

учасником зв’язки. 

Популярні скельні маршрути в зонах скелелазіння заздалегідь 

«пробиваються», тобто організовують станції, забиваючи там надійні гачки 

для страхування. На сьогоднішній день (2014) найскладніший мультипітч - 

«Земброкаль» віднесений до категорії складності 8с +. Він розташований на 

острові Реюньйон. І в цілому до 2014 року в світі існує всього 12 

багатоступінчастих маршрутів категорії складності 8с / + . [19]  

Соло, стрибки 

Соло - сходження по природній місцевості без партнера. Страховка 

здійснюється безпосередньо самим альпіністом. Його часто використовують 

під час настінних підйомів (так звана Велика стіна або великі стіни).  

Існують також різновиди соло - Free Solo (FS) і Deep Water Solo (DWS).  

Free Solo (вільне індивідуальне скелелазіння) - скелелазіння, в якому 

альпініст не застосовує страховку. Відомий скелелаз, який практикує вільне 



соло, - Алекс Хоннолд. Відомі загиблі скелелази: Дін Поттер (Дін Поттер) і 

Ден Осман (Ден Осман). 

Deep Water Solo насправді є формою вільного соло. Сходження відбувається 

на скелях, розташованих над водою. У разі помилки альпініст падає у воду. 

Відомий альпініст Кріс Шарма (Chris Sharma) проклав лінію Ес Понтас 

високої складності (F9a), яка піднялася виключно в стилі DWS.  

 

Стрибки (джампінг).  Цей вид скелелазіння передбачає стрибки з одного 

(одного) гачка (гачка) на скеледромі або скелі на інші (інші) гачки (гачок). 

Джампінг - скелелаз піднімається з гімнастичною страховкою та креш-

педами. 

 

Категорії складності 

Складність маршрутів сходжень поділяють на шість категорій (від 1 -ї до 6-ї) 

з розподілом на напівкатегорії А і Б (1А – найменш складна (некатегорійна) і 

категорійні 1Б, 2А, 2Б, …, 6А; 6Б – найскладніша). 

Класифіковані маршрути входять до складу Класифікатора маршрутів на 

гірські вершин (КМГВ). Маршрути, уміщені в КМГВ Росії або Євро-

Азіатської асоціації альпінізму (ЄААА), визнаються дійсними та підлягають 

перегляду лише у виняткових спірних випадках. Маршрути, пройдені за 

кордоном в інших країнах, що мають власну класифікацію, підлягають 

класифікації комісією ФАіС України на підставі звіту про сходження: для 

маршрутів 1Б–4Б к. тр. – за спрощеною формою (паспорт і фото маршруту, 

схема UIAA, зарубіжна класифікація, протокол розбору); для 5А–6Б к. тр. – 

за повною формою. 

Вершини Карпат класифіковані тільки в зимовий період – з 15-го грудня до 

30-го березня. 

Нові маршрути поділяють на першосходження, першопроходження, варіант 

(не менше 25 % маршруту пройдено вперше) та комбінацію. 

Категорії складності у кожної держави різні, оскільки кожна країна має 

різний рельєф та гори. Нижче наведна таблиця порівняння. 



 

 


