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Fal- és sziklamászás 
 

Szerencsésnek mondhatom magamat, mert már megtaláltam azt a szabadidős 

tevékenységet, amit szívvel lélekkel tudok csinálni. Ez a sport pedig nem 

más, mint a falmászás. Na de mi is ez a manapság egyre népszerűbb, de még 

mindig elég ismeretlen sportág? Ebben az ismertetőben erről lesz szó. 

 

Eredete: A mászás az egyik legősibb sport. Már az ősember is, tudatlanul 
ugyan, de mászott (sziklára, fára) élelemszerzés céljából. A ma ismert 

sziklamászás azonban nem is olyan régen, néhány évtizede alakult ki. A 

sziklamászást nagyban befolyásolja az időjárás, ezért ki kellett találni 

egy módszert, hogy télen illetve esős időben is lehessen mászni. Tehát a 

falmászás a sziklamászás "beltéri változata". Az egyik legnagyobb 

bizonyítéka az elterjedésének, hogy 2020-ban (Tokyoban) olimpiai sportág 

lesz! 

 

A beltéri mászás fajtái: 
 

A beltéri mászásnak 3 

fajtája van: boulder, 

nehézségi és gyorsasági 

mászás. Ezek közül a 

boulder alakult ki 

legkésőbb, mivel ennek van 

a legkevesebb köze a 

valódi sziklamászáshoz. 

Amikor boulderezel, nem 

fog téged kötél, tehát 

szabadon mászol. A 

sérülések elkerülése 

végett azonban van egy 

legalább 1 méter vastag 

szivacs alattad a talajon. 

A fal magassága változó, de általában 4-7 méterig terjed. 

 

A nehézségi mászás: Ez 

alakult ki legelőször, 

mivel ez gyakorlatilag 

sziklamászás, csak egy 

mesterséges falon. 

Meghatározott idő alatt 

kell kimászni a megadott 

fogásokból álló utat.  
Ennél a fajtánál dinamikus 

(gumis/nyúlós) vagy 

statikus (merev) kötelet 

használunk attól függően, 

hogy milyen falfelületen, 

fogásokon mászunk, illetve 

hogy milyen mozdulatok 

vannak az útban. Ugrásos 

utaknál inkább a 

dinamikus, míg plafonos és negatív falaknál a statikus kötél a jellemző.  

 

 

 

Boulder Terem 

Nehézségi mászóterem 
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A gyorsasági mászás: A legtöbb embernek ez jut egyből eszébe, ha azt 

hallja "falmászás". Az nyer, aki legelőször felér a fal tetejére. Itt 

azonban a mászó nem használhatja a kreativitását és a megoldóképességét, 

mivel minden egyes gyorsasági falon és versenyen pontosan ugyanazok a 

fogások vannak felszerelve, ráadásul ugyanabban a szögben. Természetesen, 

ehhez is szükséges erő és persze gyorsaság, de rengeteg gyakorlással és 

kitartással ez az a műfaj, amelyiket a legkönnyebben meg lehet tanulni. 

 

Személyes tapasztalatok: 6 éve mászom falat, és ez alatt az idő alatt 
azt vettem észre, hogy egy család alakult ki a mászóteremben. És én pont 

ezt szeretem benne...! Nincsen sok ember, mindenki ismer mindenkit és 

mindenki jóban van a másikkal. Az edzők fiatalok, nagyon jó humorérzékük 

van, és mindegyiküknek megvan a saját maga stílusa, amitől egyedi lesz. 

Rendszeresen szerveznek mászótúrákat Budapestre és más városokba, 

valamint Fehérvár kisebb termeibe. De a mászáson kívül is invitálnak 

programokra, például minden évben körbebiciklizzük a Velencei-tavat. 

Egy szó mint száz... Semmiért sem cserélném ezt el!  

Gyere és próbáld ki Te is! 

 

Németh Virág, Neubauer Eliza 


