Листа питања: Стручна питања
За позицију : Вођа спасилачког тима за горску службу спасавања (ГС
Датум креирања листе:
1 1. Који од наведених одговора не спада у чворове?
Одговор

1 двострука осмица,

2 амбулантни,
3 прусиков,

4 лађарски,
5 самостезајући,
6 полулађарски ,

7 кравата чвор
2 2. Који чвор више ломи уже и теже се развезује?
Одговор

1 осмица чвор,
2 деветка чвор,

3 оба подједнако.
3 3. Гарда чвор служи за?
Одговор

1 попуштање,
2 подизање ,
3 попуштање и затезање.

4 4. За шта служи једнострука карабинерска кочница?
Одговор

1 за спуштање само једне особе,
2 за подизање унесрећеног и спасиоца,
3 за спуштање више особа.

5 5. Шта је “ Свети Бернард“?
Одговор

1 систем за подизање и спуштање уз помоћ челичног ужета,

2 систем за подизање у којем мањом силом, помоћу колотура подижемо већу тежину,
3 систем намијењен за спашавање из вертикале.

6 6. Опрема коју користимо за евакуацију са скијашке жичаре дијели се на?
Одговор

1 личну,

2 заједничку,
3 личну и заједничку.
7 7. Шта је АКЈА?
Одговор

1 импровизовано транспортно средство за транспорт озлијеђених које се користи у свим временским условима,

2 други назив за УТ 2000,
3 транспортно средство за транспорт озлијеђених у зимским условима.
8 8. За израду сидришта можемо користити?
Одговор

1 лађарски чвор,

2 осмицу чвор,
3 оба понуђена одговора.

Страна 1 од 4

9 9. Омјер дебљине главног и помоћног ужета код прусика треба бити?
Одговор

1 1:2,
2 2:3,
3 прихватљива су оба понуђена одговора.

10 10. Гуртна (трака) се употребљава за везивање сљедећих чворова?
Одговор

1 амбулантни чвор,

2 уплетена осмица,
3 кравата чвор.

11 11. За навезивање основног ужета не смијемо користити?
Одговор

1 амбулантни чвор са осигуравајућим чвором,

2 уплетену осмицу,
3 самостезајући чвор,
4 полулађарски.

12 12. Експанзивни клинови (спитови, фиксови) се употребљавају?
Одговор

1 искључиво за пукотине у стијени,
2 искључиви гдје нема пукотина,
3 у оба случаја.

13 13. Приликом израде сидришта у мехком снијегу можемо користити?
Одговор

1 скије,
2 комбинацију цепина и скија,
3 оба одговора су тачна.

14 14. Полулађарски чвор у комбинацији са карабинером користи се?
Одговор

1 за кратка спуштања јер долази до доста јаког увијања ужета,

2 дугог спуштања јер не оштећује уже као карабинерска кочница,
3 полулађарски чвор је намијењен за кратка и дуга спуштања.

15 15. Кроз коју карабинерску кочницу уже лакше цури?
Одговор

1 једноструку карабинерску кочницу,

2 двоструку карабинерску кочницу,
3 зависи од дебљине ужета.
16 16. Самоподесиво сидриште израђује се траком минималне носивости?
Одговор

1 8 кН,

2 22 кН,
3 само од комада спојеног ужета носивости 22 кН.
17 17. Витло Тyромонт модел М 820 се употребљава за?
Одговор

1 подизање и спуштање уз помоћ динамичког ужета носивости 22 кН,
2 подизање и спуштање уз помоћ челичног ужета,

3 подизање и спуштање уз помоћ статичког ужета минималне носивости 24 кН.
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18 18. Када крећемо у потрагу и спашавање требамо?
Одговор

1 пожурити да што прије пронађемо унесрећеног и пружимо му потребну помоћ,
2 одмах узети сву потребну опрему и кренути у потрагу и спашавање,
3 прикупити што више информација о особи за којом крећемо у потрагу и спашавање.

19 19. Којим чвором почиње плетење мреже на влаки од два пара скија?
Одговор

1 уплитањем осмице,

2 самостезајућим чвором,
3 уплитањем осмице и самостезајућег чвора.

20 20. Шта користимо за спуштање низ статичко уже 11 мм?
Одговор

1 стопдесцендер,

2 осмицу,
3 оба наведена одговора.
21 21. Крол је?
Одговор

1 прсна пењалица,

2 ножна пењалица,
3 прсна и ножна пењалица.
22 22. Жимар је?
Одговор

1 ручна пењалица,

2 прсна пењалица,
3 ручна и прсна пењалица.
23 23. Стопдесцендер намијењен је за?
Одговор

1 спуштање низ уже,
2 израду тиролске жичаре,

3 све наведено.
24 24. Спасилац на штанду који спушта другог спасиоца низ уже мора бити?
Одговор

1 у доброј физичкој форми,
2 осигуран,

3 на довољној сигурносној удаљености, да не доводи у опасност и властити живот.
25 25. Приликом пребацивања унесрећеног у УТ-у 2000 преко тиролске жичаре употребљавамо?
Одговор

1 колотуре,
2 искључиво омчу израђену од прусика 8 Кн,

3 искључиво омчу израђену од челичне сајле.
26 26. Импровизована вучна носила која се користе зими су?
Одговор

1 скије састављене у шпиц,
2 четири паралелно увезане скије,
3 све наведено.

27 27. Да ли смију пролазити истовремено два оптерећена ужета кроз карабинерску кочницу?
Одговор

1 да, под условом да немају оштећења,
2 не смију зато што би дошло до запетљавања ужади,
3 да, под условом да су ужад тања од 10 мм.
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28 28. У клин који је забијен у стијену, да ли можемо уплитати лађарски чвор?
Одговор

1 да,
2 да, под условом да је уже најмање дебљине 9 мм,
3 не, из разлога што лађарски чвор није поуздан као уплетена осмица.

29 29. Асиметрични прусик користи се?
Одговор

1 за израду фиксног сидришта,

2 за израду гарда чвора,
3 гдје није задовољен омјер главног и помоћног ужета.

30 30. Које су објективне опасности у планини?
Одговор

1 одрони стијена, временске непогоде, мрак, сњежне стрехе, лавине, ледени одрони,

2 непознавање властитих способности, болест, слабост организма,
3 погрешне процјене, нездраве амбиције.
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