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• Pe perioada în care instalațiile de transport pe 
cablu sunt funcționale, iar pârtiile practicabile, 
urcarea se face doar pe margine și în șir indian în 
cazul grupurilor, pentru a nu-i încurca pe ceilalți 
practicanți ai sporturilor de iarnă.       
• Schiul de tură este permis și după închiderea 
pârtiilor, dar doar între orele 17-22. În acest            
interval orar, atât urcarea, cât și coborârea se fac 
exclusiv pe pârtia Drumul Roșu. Utilizarea altor 
pârtii poate duce la accidentări grave, întrucât, 
după închiderea pârtiilor, se intervine cu lucrări de      
amenajare pe domeniul schiabil, astfel că riscul 
împiedicării de cablurile de troliuri ale utilajelor de 
bătut zăpada este crescut (cabluri metalice, foarte 
groase, tensionate, greu de reperat, mai ales în 
condiții nocturne de vreme rea, pentru că sunt în 
continuă mișcare).    
• Urcarea nu se va face mai sus de Cabana    
Postăvaru, pentru a evita riscul de rătăcire (în văile 
Lamba și Seaca, ce pleacă din zona Kanzel, sunt 
găsiți majoritatea schiorilor rătăciți), sau intrarea 
accidentală pe alte pârtii. Totodată, mai sus de 
Cabana Postăvaru, Drumul Roșu traversează pârtia 
Ruia, care poate � amenjată doar prin troliuri, astfel 
că riscul lovirii cablurilor este crescut.    
• Amenajarea domeniului schiabil presupune        
activitate intensă după ora 22, așa încât pârtiile să 
�e practicabile și pregătite pentru ziua următoare. 
Utilajele prelucrează stratul de zăpadă a�at pe 
suprafața pârtiei, iar ulterior, este necesară o lungă 
perioadă de timp pentru a se întări. Orice                    
intervenție pe zăpada proaspătă lasă urme ce vor 
deveni un real pericol de accidentare pentru     
practicanții  sporturilor din ziua următoare.        
• Coborârea se va face cu precauție și viteză 
redusă pentru a putea evita obstacolele și 
denivelările de pe pârtie.    
• Este importantă deținerea unor surse de lumină  
pentru a � reperați de ceilalți participanți, dar și de 
utilajele de intervenție ale Administrației                 
Domeniului Schiabil și Salvamont. 
   
VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE!


