SALVAMONT ARGEŞ
NIVOTEST
Autoevaluator al riscului local de avalanşă
Evaluează riscul de avalanşă pe un traseu montan.
Obligatoriu a se răspunde la toate întrebarile. Orice raspuns notat “NU”
inseamna 0 puncte.
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A plouat în ultimele trei zile?
A nins mai mult de 3 cm în ultimele 3 zile?
A batut vântul peste zăpadă în ultimele 5 zile?
Temperatura aerului mai mare de 0 grade Celsius?
Vizibilitate redusă (noapte, ceaţă)?
Zăpadă adâncă (înfunzi piciorul 20-40 cm)?
Zăpadă foarte adâncă (înfunzi piciorul peste
40 cm) ?
Zăpadă umedă?
Strat de zăpadă neregulat (grosime, structură) ?
Cornişe?
Strat intern fragil? Posibil după chiciură sau pe
versant fără soare după frig?
Istoric
Avalanşă produsă în timpul zilei?
nivologic Avalanşă produsă ieri sau alaltăieri?
zonal
Fisuri în stratul de zăpadă?
Relieful Traseu fără adapost?
traseului Traseu expus (avalanşe, crevase)?
Traseu rar folosit?
Traseu cu pante înclinate 30 grade şi peste?
Traseu dominat de pante înclinate 30 grade şi peste?
Traseu cu pante înclinate convexe?
Nivelul Excusionist cu nivel tehnic redus?
de
Excursionist în condiţie fizica slabă?
pregătire Excursionist fără echipament (lopată, ARVA,
şi dotare sondă)?
al
Grup de peste 5 persoane?
grupului Grup neantrenat pentru acordarea de ajutor?
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REZULTAT:
0-7 puncte
Situaţia pare sigură, dar se va avea grijă la eventualele instabilităţi punctuale.
Supravegheaţi schimbarea condiţiilor.Fiţi vigilenţi!
8-22 puncte
Situaţie suspectă. Mergeţi foarte prudent pe acest drum. Evitaţi trecerile
expuse şi mergeţi de la un adăpost la altul.
23-55 puncte
Situaţie delicată. E mai bine să se renunţe deocamdată la acest traseu
programat. Abordaţi-l numai dacă sunteţi foarte experimentat.
ÎN ORICE CAZ:
- Niciodată să nu intraţi într-o zonă interzisă.
- Nu plecaţi singur.
- Consultaţi buletinele meteorologice, prognozele referitoare la avalanşe şi
informaţiile locale.
- Folosiţi materiale adecvate şi verificaţi-le starea.
- Anunţaţi o persoană de contact pe ce traseu veţi merge.
- Urmaţi sfatul unei persoane experimentate, bună cunoscătoare a zonei pe
care doriţi să o parcurgeţi.
- Nu înaintaţi în grup, ci unul în spatele celuilalt, la distanţă de siguranţă.
- Anunţaţi daca întârziaţi.
- Solicitaţi informaţii de la profesionişti: salvatori montani, ghizi, monitori
de schi, jandarmi montani.

Considerati că nu există zonă sigură!

