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Nerede Doğdu?

Slackline ilk olarak Kaliforniya‘daki Yosemite Milli Parkı‘nda yaşayan
tırmanışçılar tarafından yapılmaya başlandı. 2006 yılında Avrupa‘da giderek
popülerleşmeye başladı ve buradan tüm dünyaya yayıldı.

Malzeme

Standart slackline perlonları Polyester ya da Polyamid (Naylon) iplerden örülür.

Genişlik: 2,5-5 cm
Gerginlik: 100-1500 kg (Genellikle 300-800 kg aralığında).
Dayanıklılık: 2500-5000 kg yük dayanımı (Kullanılan perlona göre)

Slackline Disiplinleri ve Çesitleri
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Başlangıç Slacklineları (Hepimiz böyle başladık. Kısa ve alçak!)
Longline (Konsantrasyon ve dayanıklılık gerektiren uzun hatlar)
Trickline (Akrobasi! Günümüzde yarışmaları düzenlenen tek disiplin)
Rodeoline (Yürüyebildiğiniz sürece sallanmaya hazır olun!)
Waterline (Su üzerinde slackline! Düşündüğünüzden daha zor.)
Highline (Kemerler bağlansın! Yükseklere çıkıyoruz.)
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Daha fazla bilgi için:
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İletişim ve Notlar:

www.facebook.com/SlacklineTurkey
www.facebook.com/groups/slackist
@slacklineturkiye
info@slacklineturkiye.com

Sıkça
Sorulan
Sorular
Cevaplarını
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swiss slackline federation

www.swiss-slackline.ch

SLACKLINE TÜRKİYE

www.slacklineturkıye.com

Internatıonal slackline associaton

www.slacklineinternational.org
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Neden slackline
yapiyoruz?
Bizi motive eden şeyler:

İp ya da perlon –
Farklari neler?
Slackline için üretilmiş yüksek teknoloji ürünü
perlonları kullanıyoruz. Düz slackline perlonunun
yüzeyi yürümek için konforlu bir alan sağlıyor ve
dönerek ayağımızın altından kaymıyor.
Not: Geleneksel ip cambazlarının aksine
biz denge çubuğu kullanmıyoruz. Ayrıca
kullandığımız perlon çok daha dinamik ve daha
az gergin.
Yuvarlak ip
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Düz Slackline
Perlonu

1. Slackline ha
dokunmayınttına
2. Üzerine çı !
km
çalışmayın! aya
Ağaçlar hassas oldukları için bizim onları
korumamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden
yeterli çap ve sağlamlıktaki ağaçları seçmeye
ve her zaman ağaç koruyucu kullanmaya
dikkat ediyoruz.
Not: Kuvvetli rüzgarlar ağaçlar üzerinde
çok daha büyük yükler yaratabilmektedir.

Mükemmel bir dengeye sahip olmanız gerekmiyor. Bisiklet sürmeyi
öğrenmek gibi düşünebilirsiniz. İlk denediğiniz hat kısa olmalı
(3-5 m) ve diz seviyenizden alçak olmalı. İlk başta hattın çok
fazla titremesini normal karşılamalısınız. Birkaç saatlik antrenman
sonrasında titreşimin giderek azaldığını ve çok büyük bir ilerleme
kaydettiğinizi göreceksiniz.
Not: Bir slackline almadan önce bilgi alın ve farklı
slackline çesitlerini deneyin. Agaç koruyucu kullanmayı
unutmayın! Kalitesiz ve ucuz setleri güvenlik açısından
önermiyoruz.

Deneyebilir miyim?

Hat üzerinde
birisi varken çok
yaklaşma!
İnmesini bekledikten
sonra denemek için
izin isteyebilirsin.

Ayakkabılı mı yoksa ayakkabısız mı? Çok gergin hat
mı yoksa gevşek mi? Hepsi mümkün! Deneyin ve en
çok hangisinden keyif aldığınızı keşfedin. Hepsi
tercihinize bağlı.
Not: Perlonun genişliği yürüyüşün zorluğunu
etkilemez. Eğer ayakkabı giyerseniz düz tabanlı
bir ayakkabı seçmenizi tavsiye ederiz. Eğer
ayakkabısız yürümeye karar verirseniz yumuşak
bir zemin seçmek faydalı olacaktır.

