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Uvod 
Prevezovanje je veščina, ki jo mora osvojiti vsak plezalec, če želi varno in samostojno plezati v večini 
skalnih plezališč in tudi na nekaterih notranjih plezalnih stenah. 

Na vrhu športno-plezalnih smeri se v večini primerov prevezujemo zaradi dveh razlogov: 

- Ko na vrhu smeri v sidrišču ni vponke z matico, preko katere bi se spustili na tla in v sidrišču ne 
želimo pustiti svoje vponke z matico na vrhu smeri. 

- V primeru, ko se vponka z matico na vrhu smeri ne da odviti oz. odpreti. 
- Želimo pripraviti vrv z varovanjem od zgoraj, ki se med plezanjem ne more izpeti. 

Pri prevezovanju ločimo dva načina izvedbe tega manevra. Prvi je klasični način (ali dvojni način) in 
drugi je alternativni način (ali enojni način) (Alpiročnik, 2014). Pri obeh načinih je nujno, da je plezalec, 
ki izvaja prevezovanje, ves čas navezan na vrv in varovalec ves čas med manevrom pozorno varuje. 

 

Oprema za prevezovanje 
Za prevezovanje potrebuje plezalec (klasični in alternativni način) nekaj osnovne plezalne opreme, in 
sicer: 

- Plezalni pas 
- Plezalno vrv 
- Dva sistema (kompleta) 
- Eno vponko z matico 

 

Prevezovanje 
V nadaljevanju sta predstavljena klasični in alternativni način prevezovanja. Oba načina prevezovanja 
sta povzeta in prirejena po Alpiročnik, 2014. 

 

Klasični ali dvojni način prevezovanja 
Pri klasičnem načinu prevezovanja je pogoj za izvedbo dovolj širok obroček na sidrišču, da lahko 
skozenj potegnemo zanko vrvi. Postopek je prikazan na sliki 1 in pod sliko v besedilu po korakih. Kot 
je zapisano v uvodu se med prevezovanjem nikoli popolnoma ne odvežemo iz vrvi, vendar smo nanjo 
ves čas privezani. (Alpiročnik, 2014) 
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Slika 1: Klasični način prevezovanja (dvojni način) (vir: Alpiročnik, 2014) 

 

A) Ko plezalec pripleza na vrh smeri do sidrišča, vpne sistem v sidrišče in vanj vrv. Nato zakliče 
varovalcu naj napne vrv. Po tem, ko je varovalec napel vrv, vpne v manevrsko zanko na 
plezalnem pasu še en sistem ter ga vpne v sistem, ki je vpet v sidrišče. Tako sedaj visi na dveh 
sistemih in ne več na vrvi. 
OPOMBA: Na sliki 1 na skici ni narisano, da je vrv vpeta v sistem, ki je vpet v sidrišče zaradi 
boljše preglednosti. 

B) Varovalcu nato zakliče, naj ta vrv popusti in poda približno 1,5m vrvi. 
OPOMBA: Varovalec mora ves čas prevezovanja aktivno varovati in ne sme odpeti varovalne 
naprave ali izpustiti vrvi pod varovalom! 

C) Ko nas je varovalec popustil in podal vrv, vzamemo vrv in jo speljemo z zanko skozi obroček 
na sidrišču in naredimo vozel dvojna osmica. 
OPOMBA: Vrvi NE speljemo skozi sidriščno verigo ali skozi svedrovce v steni. 

D) Skozi zanko vozla dvojna osmica vpnemo vponko z matico in si jo pripnemo v manevrsko zanko 
ter zavijemo matico. 
OPOMBA: Vponke z matico se lahko vpne le v manevrsko zanko in nikamor drugam na 
plezalnem pasu. 

E) Preverimo, da je vozel pravilno zavezan in vponka za matico zaprta. Nato odvežemo osmico, 
na katero smo bili navezani od začetka plezanja smeri. 

F) Varovalcu zakličemo, naj napne vrv. 
G) Nato lahko odpnemo sisteme, na katerih smo pripeti ter se spustimo proti tlom. 

 

Alternativni ali enojni način prevezovanja 
V kolikor v sidrišču na vrhu stene ni na voljo dovolj širok obroček, v katerega lahko speljemo zanko 
vrvi, uporabimo alternativni način prevezovanja. Alternativni način lahko uporabimo tudi v primeru, 
ko se je vrhu smeri ali v smeri potrebno prevezati skozi lepljeni svedrovec (svedrovec, ki ima zaobljene 
robove in je z lepilom pritrjen v steno). Prevezovanje skozi le en svedrovec je sicer nevarno, saj smo 
varovani le na eni točki (ni standardno sidrišče na dveh povezanih točkah), a je v nekaterih plezališčih 
še možno naleteti na tak primer zaključka smeri. Postopek je prikazan na sliki 2 in pod sliko v besedilu 
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po korakih. Kot je zapisano v uvodu se med prevezovanjem nikoli popolnoma ne odvežemo iz vrvi, 
vendar smo nanjo ves čas privezani. (Alpiročnik, 2014) 

 

 

Slika 2: Alternativni način prevezovanja (dvojni način) (vir: Alpiročnik, 2014) 

 

1) Ko plezalec pripleza na vrh smeri do sidrišča, vpne sistem v sidrišče in vanj vrv. Nato zakliče 
varovalcu naj napne vrv. Po tem vpne v manevrsko zanko na plezalnem pasu še en sistem ter 
ga vpne v sistem, ki je vpet v sidrišče. Tako sedaj visi na dveh sistemih in ne več na vrvi. 
OPOMBA: Na sliki 2 na skici ni narisano, da je vrv vpeta v sistem, ki je vpet v sidrišče zaradi 
boljše preglednosti. 
Varovalcu nato zakliče, naj ta vrv popusti in poda približno 1,5m vrvi. 
OPOMBA: Varovalec mora ves čas prevezovanja aktivno varovati in ne sme odpeti varovalne 
naprave! 

2) Ko nas je varovalec popustil in podal vrv, vzamemo od pasu 1,5m vrvi in naredimo na koncu 
vozel dvojna osmica. 
OPOMBA: Potrebno je vzeti vsaj 1,5m vrvi, saj nam pri krajših dolžinah lahko ostane prekratek 
konec vrvi, na katerega se nato ne moremo ponovno navezati. 

3) Skozi zanko vozla vpnemo vponko z matico in si jo pripnemo v manevrsko zanko ter zavijemo 
matico. To nam zagotavlja, da smo na vrv ves čas privezani. 
OPOZORILO: Vponko z matico se lahko vpne le v manevrsko za zanko in nikamor drugam na 
plezalnem pasu. 

4) Preverimo, da je vozel pravilno zavezan in vponka z matico zaprta. Odvežemo osmico, na 
katero smo bili navezani od začetka plezanja smeri in prosti konec vrvi speljemo skozi obroček 
na sidrišču. 
OPOZORILO: Vrvi NE speljemo skozi sidriščno verigo ali skozi svedrovce v steni. 

5) S speljanim koncem vrvi skozi obroček se ponovno na plezalni pas navežemo z vpleteno 
osmico skozi zanki, kjer se na plezalni pas navezujemo z vrvjo. Preverimo, da smo se z 
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vpleteno osmico pravilno zavezali in vrv poteka pravilno skozi sidriščni obroček. Nato 
odpnemo vponko z matico in razdremo dvojno osmico. 

6) Varovalcu zakličemo, naj napne vrv. 
7) Odpnemo sisteme, na katerih smo pripeti ter se spustimo proti tlom. 

 

VIRI 
alpiročnik. (20. september 2013). Pridobljeno iz alpiročnik: alpirocnik.rasica.org 

 


