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Clasificarea traseelor alpine dupa normele
FRAE
Usor

Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu.

1A

- Vai si brâne de abrupt; în aceasta categorie sunt clasificate traseele cu caracter
turistic, de prezentare a regiunilor alpine si introducerea în alpinism a
începatorului.

1B

- Vai de abrupt si hornuri. Saritorile de pe parcurs (stâncoase) sunt uneori
dificile, dar prezinta posibilitatea de a fi ocolite. În anumite portiuni se cere
asigurarea în coarda a unor participanti.

Mediu

Caracter general: trasee usoare care cer cunoasterea tehnicii de catarare libera.
Coarda se întrebuinteaza pentru asigurari, traversari sau rapeluri.

2A

- Hornuri stâncoase si tancuri izolate. Hornurile sunt scurte si prezints
asperitatii bune pentru ramonaj. tancurile sunt cu diferente de nivel mici.

2B

- Vai si creste. Trasee lungi, combinate cu brâne, hornuri si creste. Diferenta de
nivel: 300-1000 metri.

Dificil

Caracter general: începe sa se practice catararea prin aderenta sau prin opozitie;
se bat pitoane si se practice escalada la coarda simpla.

3A

- Pereti si creste cu portiuni de catarare pe stânca, combinate cu pasaje usoare,
caracteristice gradului 2. Unele obstacole mai înclinate se trec cu ajutorul
pitoanelor.

3B

- Pereti, creste sau hornuri cu mai mult de doua lungimi de coarda; domine
catararea libera.

Accentuat dificil Caracter general: pentru pasaje dificile escalada se face la coarda dubla.
4A

- Pe traseu se bat pitoane, se folosesc scarite în loc de prize de picior, se trec

surplombe. Traseele sunt în general scurte, dar dificile, sau lungi, usoare si
uneori întrerupte de portiuni greu de trecut.
4B

Foarte dificil

- Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise, traversari, treceri de
surplombe.

Caracter general: trasee lungi si foarte înclinate, pe care se foloseste tehnica
escaladei la coarda dubla.

5A

- Trasee lungi (minimum patru lungimi de coarda) cu treceri directe de
surplombe; traversari expuse.

5B

- Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de obstacole care cer un efort
sustinut. Prizele sunt mici si rare; posibilitati pentru baterea pitoanelor reduse.

Extrem de dificil Caracter general: obstacolele traseelor din aceasta categorie au succesiuni de
surplombe, care cer o complicata manevra de corzi, hornuri spalate, situate la
mare înaltime, fete stâncoase, înclinate si netede, platforme de regrupare
6A
incomode sau inexistente; rapeluri dirijate; traversari Dülfer; pendulari etc.
6B
Traseul trebuie sa aiba cel putin 300 m diferenta de nivel.

7A

Trasee de anvergura, sustinute si de dificultate maxima in Carpati, cu pasaje
impuse de peste gr. 7 si/sau pasaje artificiale delicate si/sau sustinute. Trasee de
referinta: Iris, Memorial Cristea, Sarutul Pamantului

