Utilizando um highline já montado
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Avisos legais
Highline é um esporte inerentemente perigoso e
pessoas já morreram praticando. Este curso não garante
que você não se machucará ou morrerá. Ao invés disso,
esse curso é a culminação das “melhores práticas”
realizadas globalmente em nossa
comunidade
de
highline.
Muitas
técnicas e tecnologias são pioneiras especificamente em
nosso nicho de esporte e são baseadas em suposições
lógicas e em testes simulados, MAS NÃO SÃO 100%
SEGURAS. Coisas podem falhar e coisas podem falhar
um pouco abaixo do que esperamos levando em conta a
enorme quantidade de variáveis que são difíceis de se prever. Nós criamos
fatores de segurança e de redundância para reduzir o risco, mas ainda há
risco. A ação de montar um highline é tão perigosa ou ainda mais perigosa
do que estar corretamente preso à corda. Sempre esteja preso(a) quando
estiver trabalhando perto de precipícios!
O curso é interativo. Você não está apenas lendo e assistindo. Está
ativamente praticando as ações do curso. Você está fazendo as práticas
por sua própria conta e risco. Se você não sentir segurança em geral ou se
não considera seguro para você, seu corpo, ou sua localização, ENTÃO
NÃO FAÇA. Nós promovemos segurança e as melhores práticas, mas há
risco em tentar o que nós lhe mostramos na Highline University
International. Se você prosseguir com o curso, você entende que é por sua
própria conta e risco, e que a Highline University International e How NOT
to LLC, a companhia parente, não é responsável por qualquer lesão ou
morte que possa ocorrer.

Visão geral do curso
Este é um projeto open source. Muitas ideias de diferentes highliners são
apresentadas neste curso e tem como propósito serem o conhecimento coletivo
que temos sobre o tema como um esporte. O canal no YouTube,
HowNOTtoHighline, é um vlog dos projetos que estamos fazendo, coisas que
estamos aprendendo e qualquer coisa que nos pareça naquele momento. Você
pode estar assistindo um vídeo de 3 anos atrás que hoje pode ser irrelevante.
Este curso será atualizado com as melhores e mais recentes técnicas e padrões
para que você possa aprender, de A a Z, como fazer as coisas que levamos
anos para entender. Nós deixamos links para cada episódio relevante de
HowNOTtoHighline (HNTH) e outros recursos onde acharmos relevante. Nosso
objetivo é que tudo sobre este tópico esteja na internet e organizado nesses
cursos.

Sistema de Honra
É DE GRAÇA… mais ou menos… não é de graça para fazer. É mais importantes as
pessoas terem acesso à informação correta e mantê-las seguras do que exigir 20
dólares por isso. Algumas pessoas moram em lugares que não podem pagar 20
dólares (não estou falando de quem vive em vans nos Estados Unidos...) mas têm
direito de acesso à essa informação para que estejam tão seguras quanto possível.
Muitas pessoas já sabem dessa informação e é bom para que elas vejam o que está
sendo ensinando para a próxima geração e possam incluir seu feedback. Se você é
novato, fez todo este curso, se beneficiou deste curso, possui mais de 100m de fita
tubular ou tem um emprego, por favor, nos ajude com 20 dólares para que possamos
continuar nossos trabalhos!
Não, nós não ganhamos dinheiro com YouTube. Fazemos isso apenas porque
gostamos. Anúncios nos dão cerca de 100 a 200 dólares por mês (NÃO por episódio) e
nós pagamos um editor entre 75 e 150 dólares por vídeo para que possamos nos
dedicar mais a projetos como este curso. Com testes de equipamentos (quebrando
eles), taxas de websites e, ocasionalmente, contratações de slackers para fazer
algumas tarefas tediosas, a operação de todo o projeto custa por volta de 10.000
dólares por ano. Todo o canal sobrevive de doações. Se você sente que se beneficia
de nossos episódios, da Bíblia do Bolt, ou desses cursos, por favor, considere ser um
Patreon mensal, doar 1x por PayPal ou Venmo, ou apoiar nossa nova empresa de
café, Juno Coffee.

Veja nosso
VÍDEO DE BOAS-VINDAS

Materiais necessários
Você vai aprender muito fazendo este curso, mas se você não praticar, não será útil
quando você for realmente subir em um highline. Você precisará dos seguintes
equipamentos quando for praticar highlining e você pode encontrar estes equipamentos
na seção “Guia de Compras”.
● Arnês (cadeirinha)
● Ancoragem pessoal
● Polia de fita (line slide)
Adicionalmente, você precisará de um slackline básico de 25mm e 4m de CORDA para
praticar as lições no parque (não apenas andando). Catracas de 50mm são ‘OK’ para
praticar, mas você irá se beneficiar mais usando catracas de 25mm já que todos os
highlines utilizam fitas de 25mm. Você pode comprar um leash ( sua segurança ao
andar no highline) de uma empresa de slackline já que você vai precisar de um
eventualmente se tem a intenção de montar seus próprios highlines. Mas você pode
achar alguma corda de escalada de 9mm ou mais (sempre com certificação UIAA), o
que servirá para o curso.

Lojas de highline
Eu amo a Amazon tanto quanto o próximo cara que mora em vans, mas demora anos
para colocar fitas e equipamentos seguros no mercado. Com o crescer do esporte,
mais e mais imitações de marcas (e marcas falsificadas) aparecerão. DÊ SUPORTE
PARA SUA FAMÍLIA DE SLACK! As empresas abaixo são de slackers dedicados(as)
provendo uma série de produtos. Nós incluímos todas empresas de slack n
 este curso.
Nenhuma empresa pode comprar espaço publicitário. Este é um projeto coletivo e
não-enviesado que ensina sobre todos os equipamentos e todos os seus usos.
1. Estados Unidos
a. Balance Community https://www.balancecommunity.com
b. Slackline Industries https://slacklineindustries.com/
2. Canadá
a. Slacklife BC https://www.slacklifebc.com
3. Europa
a. Slacktivity https://www.slacktivity.com/
b. Slack Inov slack-inov.com
c. Aki Slacklines https://aki-slacklines.de/en
d. Slack Mountain https://slack-mountain.com/en/
e. Raed Slacklines https://raed-slacklines.com/
f. EQB/Spider Slacklines
https://spider-slacklines.com/
https://www.slackshop.cz/en/
g. Easy Slack/SlackFr www.slack.fr
h. Gibbon https://www.gibbon-slacklines.com/en/
***No Gibbon products can be used in a highline but is a good brand
4. Rússia
a. Souz Slacklines https://souzslackline.com/
5. América do Sul
a. Shaoline slackline www.shaoline-slackline.com.ar (argentina)
b. Bera Adventure (brasil) https://beraadventure.com.br/ (brazil)

A Classe sobre

O Que NÃO Comprar
“Compre coisas que você pode usar em várias situações”
Cada empresa específica de slackline vende kits de slackline. Infelizmente, o kit de
slackline perfeito para usar em highline não existe, e é ideal comprar coisas que sejam
utilizáveis para os dois (slackline e highline). Mosquetões são sempre úteis mas tem
um uso limitado em highline, e é bom ter uma slackline que você possa ir para o parque
e não desgastar seus equipamentos de highline. Fazer longline no parque é divertido,
mas comprar mais de 100 metros de fitas e grandes polias pode ser caro e você
poderá não utilizar nenhum desses equipamentos em highline. Eu recomendo os kits
básicos se você atualmente não possui uma slackline, porque é sempre bom ter uma
slackline básica. Seja consciente sobre sua futura compra uma vez que o objetivo é
comprar coisas apenas uma vez! Minha parede de equipamentos no HNTH não é um
sucesso, mas um fracasso. Ninguém precisa desse tanto de equipamentos. Nós vamos
lhe mostrar os prós e contras de todos os equipamentos disponíveis que são relevantes
para o que estamos ensinando neste curso. Você decidirá se quer economizar dinheiro
para algum equipamento mais pesado ou menos eficiente, ou quer investir em algo que
vai durar mais tempo. Aonde você vive também influencia nas suas compras. Nós
tentamos lhe dar as melhores ferramentas para você tomar suas decisões de compra.

VEJA NOSSA
PLAYLIST DE GUIA DE COMPRAS

Coisas que você NÃO precisa:
●

Catracas de kits de slackline são as coisas mais
fáceis de comprar e montar. Até eu tenho um para
quando estou me sentindo
preguiçoso. Entretanto,o você não
pode usar nenhuma de suas partes
em um highline e não apenas isso,
elas não te preparam para fazer
highline já que andamos em fitas de
25mm e normalmente essas são de 50mm. Treine no que você vai
praticar highline em cima.

●

Fitas de poliéster com baixa
elasticidade são super fáceis de
montar no parque mas são
péssimas de cair com o leash
quando montado abaixo de 50m. Se a tabela de elasticidade parecer com isso, quando
forças de 4kN tem elasticidade menor do que 4%, então não é algo que você vai
desejar em seu highline quando montar abaixo de 50m.

●

Manilhas ou equipamentos gigantes são fortes, mas são
desnecessários e você não vai querer carregar tanto peso quando for
subir em um morro ou montanha.

●

Polias muito grandes como as polias de 76mm da SMC na imagem não
são úteis para highline. Tente um sistema de redução mais leve como o que a RAED
possui e que pode ser utilizado em highlines. Mas mesmo assim, você realmente não
precisa de polias para highline, então saiba que se comprá-las, vai utilizar apenas no
parque. O Diagrama abaixo mostra o sistema de tensão de buckingham,o qual nós
usamos em highlines e se você quiser adicionar 2
polias, o que dá mais vantagem mecânica no parque.

●

Amazon ou marcas de slackline de segunda mão. Confie sua vida apenas em
equipamentos de empresas de slackline de qualidade. Não confie sua vida comprando
porcarias na Amazon ou eBay!

Coisas que você PRECISA:
●

Arnês/Cadeirinha: Compre uma cadeirinha de escalada
normal. Valores entre $40 e $60 dólares são mais do
que suficientes para comprar uma cadeirinha normal,
mas muitos highliners ávidos usam a Arc’teryx 395a
ajustável pois é bastante leve. Não é bom ficar sentado
por longos períodos em um arnês, mas se você, por
algum motivo, planeja fazer isso, cadeirinhas de big wall
lhe dão mais acolchoamento. Só não compre estas
porcarias de cadeirinhas. Cadeirinhas industriais com
locais para costurar nas suas costas ou peito também são ruins uma vez que você não
conseguirá subir no leash quando cair. Apenas fique com cadeirinhas normais de
escalada.

●

Ancoragem Pessoal: Você precisa de uma ancoragem pessoas
para se prender (clipar) perto de um precipício. Petzl’s Connect
Adjust Lanyard é muito curto em minha opinião, mas ele tem uma
versão mais longa que tem duas conexões chamada Petzl’s
Evolv, e essa é uma boa opção para áreas bastante íngremes que
você precisa de segurança extra. Para cenários um pouquinho
mais seguros, ancoragens pessoais como a daisy chain da
Metolius Easy é conveniente para deixar em sua cadeirinha mesmo quando você está
no highline, mas provavelmente não vai lhe segurar se você cair, ainda mais quedas de
fator 2. O Prucell Prusik é fácil de se fazer em casa com cordeletes de 5 ou 6mm. Esse
é meu método de ancoragem preferido quando estou montando o highline em picos e
não estou colocando todo meu peso sobre.

●

Tênis: Se você escolher usar sapatos/tênis no
highline, solas finas são as melhores. Tênis podem
ser ótimos se está frio ou se você tem fascite plantar e
não consegue andar descalço(a) em highline por
longos períodos de tempo. Mas, se o tênis tem uma
sola grossa, você não sentirá a fita e onde seu pé
deveria estar.

●

Luvas: Algumas pessoas usam luvas inteiras mas eu
prefiro meias-luvas que são finas, podem proteger minhas
mãos mas ainda me dão destreza para montar e segurar o
highline.

●

Mosquetões: Você vai precisar para qualquer coisa
que fizer. Mosquetões não devem ser utilizados
durante o highline ou como ponto mestre para seus
highlines. Mas sua ancoragem pessoal precisa deles
e outras coisas que você não quer que caiam também
precisam. Se você não tem nenhum, eu recomendo 6
mosquetões (sem ter travamento auxiliar) como BD
OvalWires já que eles fazem o trabalho duro para
mim. Também recomendo 4 pequenos mosquetões
com travamento e 2 grandes mosquetões que você pode escolher com auxílio do
weighmyrack.

●

Polia de fita (Lineslide): TODO MUNDO precisa de
seu próprio lineslide se planeja fazer highline. Estes
são mosquetões com rolamentos/rodinhas da largura
da fita. Os dois melhores no mercado são Hangover
Royal (não compre os que tenham espaço entre as
rodas) e agora o Rollex, que é 100% comparável com
o Hangover. Não gaste seu tempo com modelos mais
baratos, você vai se arrepender. E não compe
lineslides com sistemas de travamento (como roscas).
As travas giram quando você está tentando entrar e
sair da fita e isso incomoda. Ou você está preso(a) com o leash ou com sua ancoragem
pessoal, então o travamento nos lineslides é desnecessário.
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PREPARAÇÃO
“Pratique tudo o que puder em casa.”

S

e você está indo para um festival de highline ou foi convidado para um projeto, então não

vai querer perder essa oportunidade tentando entender coisas que poderia ter aprendido num
parque. Nós garantimos que você tenha o equipamento correto, saiba como usá-lo e saiba
subir em uma linha já montada e ficar em pé. Highline é muito mais do que só ‘andar’ e nós
vemos muitos ‘novatos’ gastando muita energia em coisas que não deveriam, se exaurindo e
limitando o tempo que poderiam estar se divertindo enquanto praticam highline.

VEJA NOSSA
PLAYLIST DA PREPARAÇÃO
Algumas dicas sobre preparação:
●

●
●

Conheça sua cadeirinha antes de usá-la
○ Como colocá-la
○ Quão apertada precisa estar
○ Se possui travamento automático ou precisa passar o tecido pela fivela duas
vezes.
Pratique o nó 8 em sua cadeirinha antes de praticar highline.
NÃO TREINE ANDAR EM UMA SLACKLINE NO PARQUE COM UMA LEASH, isso
pode virar você de ponta-cabeça e
você pode bater a cabeça no chão.
Nós precisamos cair com os pés
primeiro no parque, e com a cabeça
primeiro apenas no highline, não
pratique isso no parque.

●
●

●

●

●

●

●

Pratique subir no leash em uma slackline com altura superior à sua cabeça ou presa à
barras de macaco.
Suba em um leash f icando de ponta-cabeça, colocando um pé, coxa ou canela no
leash, então alcance o leash para se projetar para cima enquanto agarra a fita do
highline.
Pratique montar (indo de debaixo do highline para cima)
em uma slackline alta o suficiente para você não bater
suas costas no chão quando se pendurar por baixo. Use
suas pernas como contrapeso para se virar por cima da
fita.
Pratique deslizar na corda em um parque com uma fita
alta o suficiente no meio para que sua bunda não
arraste no chão. Por favor, não ande em slacklines
muito altas para sua própria segurança.
○ Fique confortável indo de uma âncora para a outra
○ Gentilmente teste o que acontece quando você não está tão ereto(a) para ver o
que acontece com as laterais da fita.
○ Pratique prender-se e desprender-se (clipar e desclipar) enquanto estiver se
segurando por baixo da fita.
○ Brinque com diferentes formas de segurar o lineslide (para que não o derrube).
Pratique slackline no parque (obviamente) mas não apenas fitas muitos tensionadas.
Pratique também linhas mais frouxas pois a sensação se parece mais com a de andar
em highlines.
Você NÃO PODE praticar a queda do highline no parque. Você precisa cair com a
cabeça primeiro e dar um giro toda vez que cair chicoteando a corda para que não se
prenda ao leash. Você só pode se preparar vendo vídeos e se visualizando na queda.
Assista vários vídeos.
Prepare a sua mochila
○ Você precisará de 2 litros de água em um dia
normal e 4 litros em um dia quente.
○ Leve lanchinhos que parecem deliciosos (e
não apenas açúcar) pois depois de ter
adrenalina em seu sistema, você não terá
tanta vontade de comer.
○ Você também poderá precisar de protetor solar, repelente, papel higiênico,
câmera e algumas coisas para contribuir com todos
○ Leve espaço vazio! Tenha espaço na mochila para ajudar a levar equipamentos.

A Classe sobre

SEGURANÇA
“Aparenta bem visualmente e tatilmente... é seguro”
Highlining pode ser uma maneira muito segura de atingir o flow state (estado de
fluxo) mais confiável em qualquer esporte extremo, mas é inerentemente perigoso e
precisamos entender a ‘gravidade’ do esporte. Nós perdemos membros de nossa
família do slack por leash impróprios, ausência de leash, falhas em âncoras e caindo
da cadeirinha em climas extremos. Felizmente, até onde sabemos, não perdemos
ninguém por estar perto de um precipício sem uma ancoragem pessoal
Erros acontecem, e eles podem ser fatais. Mas uma ocorrência mais comum são
ferimentos não-letais que podem acontecer quando chicoteando em volta de anéis de
metal no leash, tendo partes do corpo presas no leash, e estando perto do precipício
quando caindo com leash. Um RELATÓRIO da ISA (International Slackline Association
- Associação Internacional de Slackline) mostra alguns tipos de ferimentos que
ocorreram em 2015.

VEJA NOSSA
PLAYLIST DA SEGURANÇA

●

Use alguma ancoragem pessoal sempre que estiver perto do precipício!

●

Se você está apenas deslizando por uma corda,
pode usar sua ancoragem pessoal pela fita
principal e pela backup enquanto desliza com
lineslide.

●

Você NÃO PODE usar sua ancoragem pessoal
como leash. NÃO ande no highline com uma
ancoragem pessoal lhe conectando ao highline.

●

Não se distraia enquanto estiver se prendendo (clipando) ao highline. Você só fará isso
uma vez, e tem de ser perfeito. Não há redundância para os leashes.

●

Mesmo se você não entende de montagem, cheque os highlines
antes de subir neles.
○ As fitas estão protegidas para que não sejam arranhadas
pelas pedras do penhasco?
○ Existe algum erro óbvio?
○ Há algum mosquetão de alumínio no sistema de
ancoragem? (Geralmente, Isso não é uma prática segura)
○ O leash está propriamente preso aos anéis? rings?

●

Confira a segurança de alguém e peça para alguém conferir a sua sempre antes
de subir no highline. Atenção a essas 5 coisas:
○ A cadeirinha está corretamente colocada de
acordo com o modelo? (Se tem travamento
automático ou precisa passar o tecido pela fivela
duas vezes)
○

O Leash passa pelas alças frontais (superior e
inferior), as mesmas pelas quais o loop frontal
(belay loop) passa?

○

O Nó 8 está correto no arnês? Você pode contar o
número de linhas paralelas 2, 4, 6, 8, 10 e ver a
sobra da corda.

○

O Nó 8 está correto nos anéis?

○

Seu (sua) parceiro(a) tem algo solto em seu corpo,
chapéus, ou algo nos bolso? Prenda (clipe) tudo o que for possível cair.

●

●

●

●

●

●
●

●

Se você ver alguém se prendendo (clipando) ao highline, não vá conversar. Ao invés
disso, vá conferir com os passos anteriores
quando quando a pessoa terminar de se clipar.
Mantenha todos a salvo e não ponha ninguém em
risco.
Se o tempo está ruim, não suba num highline.
Cordas podem ser atingidas por raios ou ventos
fortes e podem causar ferimentos ou chacoalhar
você para fora de sua cadeirinha (abrindo a
fivela).
Você não cai de sua cadeirinha mesmo se estiver
de cabeça pra baixo (se instalado corretamente).
Um arnês corretamente instalado não pode ser
puxado. Você consegue apenas colocar um punho por dentro da alça de sua cintura,
qualquer coisa mais do que isso já é considerado frouxo demais.
Não derrube nada enquanto fizer highline. Confira seus chapéus, celulares e outros
objetos que possam estar soltos para que você não suje o local ou acerte alguém que
esteja abaixo.
Os nós 8 devem estar o mais próximos possíveis da sua cadeirinha e não devem ter
‘buracos’ entre a corda para não morder (e talvez arrancar) seus dedos quando você
estiver caindo.
Tente não segurar no leash enquanto cai. Muitos acidentes acontecem quando pessoas
tentam pegar o leash e ele acaba por se enrolar em suas mãos ou dedos.
Não se prenda ou se segure com as partes internas de seu joelho, cotovelo ou axilas.
Isso pode causar danos nos nervos.
Prefira áreas com músculo, tanto do
corpo quanto das mãos.
Evite áreas chamadas de “no fall
zones”, onde não é seguro cair pelo
leash ou você pode acertar uma pedra
ou a parede do precipício. Scoot ou
deslize com segurança por essas
áreas.
● Não coloque seu braço por cima e perto do lineslide,
ele pode beliscar sua pele!
● Não deixe seu cabelo, roupas ou dedos presos nos
rolamentos do lineslide. Seja cuidadoso a respeito de onde as
coisas estão.
● Controle sua velocidade enquanto desliza. Fazer
‘tirolesa’ em um highline pode aquecer e desgastar sua fita.

●

Se alguém está preso e inconsciente em uma cadeirinha, especialmente de cabeça
para baixo, existe o risco de morte em poucos minutos pois o sangue não estará
circulando normalmente. O resgate deve ser feito imediatamente.

A Classe sobre

EQUIPAMENTO
“Seu equipamento é super seguro, se você não vacilar”
Você sabe quão longa fazer seu leash, ou até mesmo o que é um leash e como
funciona? Como você usa seu line slide e onde você coloca ele quando não o estiver
usando? Aprenda isso e como NÃO usar sua cadeirinha nessa classe. É importante
que você esteja familiarizado com o todo equipamento que você interage quando está
em um highline.

VEJA NOSSA
PLAYLIST DO EQUIPAMENTO
Dicas de equipamento:
● Quando você está estressado, você só vai conseguir fazer ações que seu
subconsciente já sabe. Então tenha certeza de entender muito bem sobre
os equipamentos que vai usar ANTES de subir em um highline.
● Que tipo de arnês/cadeirinha você tem? Travamento automático ou
precisa passar o tecido duas vezes pela fivela?)
○ Se você consegue ver toda a fivela (em um formato de O), então
precisa passar o tecido novamente
para fechar corretamente.
○ Se for arnês com travamento
automático, a parte visível da fivela
deverá ter formato de C.
● Não se prenda (clipe) pelo loop frontal (belay
loop). Ele não é tão forte, não oferece

●

●
●
●

●
●

●

●
●

●

●

redundância e tem muito movimento no no loop e na corda quando você
faz isso que pode criar abrasão na corda.
Prenda (clipe) mosquetões e line slides no loop frontal pois mosquetões
podem ficar em sentido transversal (em seu eixo menor) se você
colocá-los nas 2 alças (inferior e superior) de sua cadeirinha.
Instale o leash de baixo para cima em suas alças quando começar a fazer
o Nó 8 para que ele fique bem quando você sentar-se na cadeirinha.
Ponha o leash por ambas as alças (inferior e superior), os mesmos
pontos por onde o loop frontal (belay loop) passa.
Leashes muito curtos não deixarão você se levantar no highline, e
leashes muito longos podem se prender em seus pés e também são mais
difíceis de se subir. Encontre o feliz caminho
do meio perfeito para sua altura.
Faça o Nó 8 o mais próximo possível de sua
cadeirinha
Se seu line slide está preso em seu belay
loop por uma fita curta, você pode apenas
‘clipar’ ele em uma das alças do rack (alças
para equipamentos). Se seu lineslide não tem
uma cordinha que o prenda, você pode clipá-lo em duas alças de
equipamentos para ele não ficar balançando.
Quando você clipar um lineslide, tenha certeza de que as rodinhas estão
na parte superior da fita principal do highline, e a fita backup também está
clipada no lineslide.
Você pode subir no highline sem tirar o lineslide, então removê-lo quando
estiver sentado(a) no highline.
Se você tem um chapéu, use uma corda para prendê-lo a si para não
perdê-lo. Passe a corda por dentro de sua camisa ou cabelo para que não
fique solta lhe atrapalhando.
Bandanas tubulares podem lhe proteger do sol, manter-lhe aquecido(a),
manter seu suor longe de seus olhos, proteger seus ouvidos quando em
fitas sobre a água ou até utilizadas para caminhar às cegas!
Use cores vibrantes se quer que suas fotos saiam incríveis!

A Classe sobre

ETIQUETA
“Não seja AQUELA pessoa”

Nem tudo vai matar você, mas você pode perder alguns amigos por alguns motivos.
Aprenda sobre como cuidar do equipamento dos outros, como se soltar de um leash quando
não estiver usando e também aprenda sobre as expectativas de cada membro de um time de
highline ou como participante de um festival.

VEJA NOSSA
PLAYLIST DA ETIQUETA
Dias de Etiqueta:
● Não pise no equipamento de outras pessoas, a não ser que você esteja de fato
no highline! Pisar no equipamento dos outros que está no chão pode
danificá-los.
● Proteja e prenda o leash na âncora quando você estiver se desprender. Leases
podem deslizar para o meio do highline, deixando você bem impopular.
● Quando pegar empresado um lineslide (Hangover/Rollex),
DEVOLVA-O IMEDIATAMENTE. Eles não são baratos ou fáceis
de serem comprados e eles criam pernas facilmente quando são
emprestados. Pare o que estiver fazendo e devolva o que pegou
emprestado.
● Alguns line slides tem pequenos espaços entre as rodinhas.
Tenha certeza de não deixar a fita entrar aí, o que chamamos de
‘flossing’, isso pode danificar a fita. Tenha certeza de que os
rolamentos estão corretamente posicionados.
● Os nós no(s) anel(éis) nunca podem estar ‘meio-feitos’. Se você tocar neles,
mexer neles, bagunçá-los, trocá-los ou soltá-los… tenha certeza de deixá-los

●
●

●

●

100% novamente. Comumente pessoas não pensam em checar aquele nó e ele
não pode nunca estar mal-feito ou ‘quase-pronto’.
Não deixe rastros! Nossos highlines devem estar em melhores condições
quando sairmos. Pegue lixo no chão, não deixe coisas caírem, etc.
Todo mundo deve contribuir. Por favor, não apareça de mão fazia. Leve comida,
água, dinheiro, carregue coisas, tire fotos ou ofereça massagem. Tudo bem não
saber montar um highline, mas faça outra coisa para contribuir.
Tenha boa conduta, especialmente quando em aglomerações. Não use drogas
em público, não coloque música alta ou xingue aos quatro ventos
quando outras pessoas estiverem olhando. Já é difícil ter acesso
e aceitação, então represente bem os highliners!
Respeito o esforço que requer ser um líder de viagem e tente
fazer a vida deles mais fácil. Não aja como um consumidor. Por
gentileza, ajude e ajude aonde for necessário.

Durante uma trilha em Yosemite, Kim Weglin, Garrison Rowland e eu pegamos todo o lixo que
você consegue ver neste toldo azul para o #TrashBagChallenge do Andy Lewis.Vamos deixar
as áreas melhores do que quando as encontramos para que o mundo continue lindo.

A Classe sobre

LOGÍSTICA
“Finalmente, como usar um highline já montado”
E por último, mas não menos importante, o recheio do curso. Como diabos você
volta pra um highline depois de cair, ou como ficar em pé no meio do highline? Aprenda
como deslizar de volta tanto em highlines curtos quanto longos e também sobre como
gerenciar o leash quando você cair. Nós vamos te ensinar sobre como pegar o leash
enquanto cai e tentar te convencer que isso realmente é uma má ideia!

VEJA NOSSA
PLAYLIST DA LOGÍSTICA
Algumas dicas de logística:
● Clipe sua ancoragem pessoal em um ponto sólido na âncora se estiver
perto de um precipício para realizar alguma
coisa ou para se prender ao sistema do
highline.
● Quando você está preso ao highline, você
pode tirar sua ancoragem pessoal, envolvê-la
em sua cintura e clipá-la na alça de
equipamento para que sempre fique
disponível para quando você for sair do highline. Não deixe tão apertado
nem tão solto. É bom ter a mesma tensão que a alça da cintura de sua
cadeirinha
● Faça um Nó 8 fazendo metade do nó na parte de baixo de ⅔ do leash,
então suba pelas alças inferiores e superiores de sua cadeirinha e ‘refaça’

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

o nó, siga a corda de onde ela veio fazendo as mesmas curvas até você
ter linhas paralelas em todas as partes do nó.
Finalize sua sobra de corta fazendo um nó de para, como um nó de
pescador, ou colocando a sobra no buraco inferior do nó de 8. Isso é para
não deixar espaço suficiente no nó para seus dedos serem amputados.
Suba o leash ficando de cabeça pra baixo, colocando um pé no leash e
então alcançando e pisando o leash até alcançar o highline.
Monte (indo da parte inferior
até a superior do highling) a
fita criando contrapesos com
suas pernas e balançando-se
até o topo. Existem várias
formas de se fazer isso.
O começo (ir de sentado para
em pé) pode ser feito de
várias formas. Todas
necessitam que sua(s)
perna(s) estejam em abaixo
de sua bunda, então você
transfere o peso de sua(s)
perna(s) e levanta. Suas
mãos podem pegar a corda ou podem estar bem abertas para ajudar a
lhe equilibrar dependendo do método.
Você colocar o leash atrás ou na sua frente quando você começa.
Apenas tenha certeza de que suas pernas não irão se enroscar, então
planeje seu de acordo com seu estilo.
“Chongo sit start” é um método de começar sentado e com seu joelho
dobrado agressivamente, o que pode causar dano nos tendões. Então
tenha cautela para realizar isso.
Se seu leash está preso enquanto você caminha, apenas aproxime sua
mão entre suas pernas e balance-o.
Para mover o leash de um lado do corpo para o outro enquanto sentado,
apenas segure o leash no lugar e empurre seu corpo para cima e
projete-o na direção desejada.
Quando estiver andando em um leash, você pode querer deixá-lo entre as
pernas. Se estiver de um lado, cair para esse lado poderá ser péssimo ou
poderá ficar preso em sua perna ao tentar andar.
Quando você cair, não vá com os pés primeiro e não pegue o leash!

● Pegar o highline pode causar ferimentos em suas mãos, dedos ou juntas
do cotovelo, mas é uma habilidade boa de se ter e que salva de quedas
perigosas em no-fall zones. Se você contar com pegar a fita, você ficará
tentado(a) a não ficar 100% ereto(a), o que dificulta o caminhar.
● Para sentar-se enquanto em pé, faça um agachamento tentando ficar o
mais ereto(a) possível, e então inclinar-se para alcançar a corta. Se você
vacilar, a corda pode soltar-se, estalar e machucar seu punho. Tenha
cuidado.
● Para mudar de direção, empurre o corpo pra cima com as duas mãos na
linha, vire uma perna para o lado da outra, e depois vire a outra perna por
cima da linha. Mantenha sua cintura acima da linha durante todo o
procedimento. Pode ser exaustivo ficar abaixo da corda, virar e subir
novamente no highline.
● Ter uma corda é conveniente para seu lineslide, mas é mais eficiente
deslizar longas distâncias com o lineslide conectado diretamente no seu
belay loop (loop frontal).
● Quando estiver deslizando sobre terrenos íngremes, mantenha sua
cabeça no lado da âncora mais próxima.
● Cheque seu parceiro (e vice-versa) toda vez antes de andar no highline.
Veja o seguinte:
○ A cadeirinha está OK? (Se possui travamento automático ou
precisa passar o tecido pela fivela duas vezes.)
○ O leash está passando pelas mesmas 2 alças pelas quais o belay
loop (loop frontal) passa?
○ O nó 8 está feito corretamente. Você consegue contar as linhas
paralelas… 2, 4, 6, 8, 10 e a sobra de corda presa no nó 8 ou
finalizada com outro nó?
○ Existem coisas soltas ou bolsos abertos?
● Não deslize descontroladamente em linhas íngremes.
● Deslize sobre obstáculos utilizando seu calcanhar para levantar seu
quadril e você utilizar as mãos para passar o lineslide sem carga pelo
obstáculo (fita de backup por cima ou então conector)
● Para descansar em terrenos íngremes, você pode virar o lineslide
(especificamente o Hangover) e utilizar a parte sem rodas para se
sustentar.
● Para scoot em um highline, ponha uma mão atrás de você, outra na sua
frente e então projete sua bunda. Pratique isso no parque para que você
não se canse no highline.

● Não deixe o lineslide no highline se você está tentando voltar para o
penhasco ou ele vai te segurar.
● Algumas vezes pode ser mais fácil voltar para o penhasco (se você
deslizar até o final) scooting para fora do que tentar se erguer com as
mãos.
● Mantenha pensamentos positivos, tenha metas, não se frustre se for
difícil. Tenha como objetivo atingir o flow state e não a adrenalina.
● Highlines podem ter as seguintes únicas características comparados com
slacklines no parque:
○ Humping: o movimento para frente e para trás criada pela energia
que viaja pela fita (200+ metros).
○ Side sag: você é ‘empurrado’ do centro e o highline não está em
linha reta (100+ metros)
○ Loops no backup: backups podem se enrolar em volta da fita
principal pelo vento e você precisa ser cuidadoso(a) para não
prender seu pé enquanto andar.

A Classe sobre

TERMINOLOGIA
“Slackliners tem seu próprio idioma”

Aqui vai um VÍDEO engraçado feito uns anos atrás sobre o dialeto dos highliners. Palavras
únicas e que são específicas sobre o que é ensinado neste curso:

●

●
●
●

●
●

●

Ancoragem pessoal - O leash que está
permanentemente preso à você para você
estar clipado quando chegar na borda do
penhasco.
Line Slide - uma polia larga que ajuda
você a deslizar pelo highline
Hangover - Marca mais popular de um
lineslide
Floss - quando uma fita vai entre as
rodinhas de um lide slide e não fica
perfeitamente reta.
Whip/Whipper - Cair de um highline e ser
pego(a) pelo leash
Catch - Pegar o highline quando você cai,
idealmente com suas mãos e não com
seu cotovelo ou axilas.
Send - andar toda a linha sem cair

●

Cross - andar a linha caindo

●

Full man - Ir e voltar sem cair

●

Half man - Apenas ir sem cair

●

Onsight - Andar sem cair ao ver a linha pela primeira vez

●

Exposure - Virar-se perpendicularmente à corta e olhar à exposição

●
●

●
●

Surf - Ir de um lado para o outro
Walk on - Sair do penhasco já andando na linha
(não recomendado)
Walk off - Sair da linha já andando para o
penhasco (não recomendado)
Free solo - andar na linha sem estar preso à ela
Midline - highline abaixo de 30 metros de altura

●

Humping - Quando uma linha longa vai de trás pra frente quando vocês está nela

●

Sag - distância que o highline
vai da altura da âncora até aonde
você está

●

●

Side sag - distância que o highline percorre lateralmente em relação às âncoras

●

Chongo - começar sentado com 1 pé no bumbum e se equilibrado em outra perna
abaixo da linha
Montar - Ir debaixo da linha para cima
Starting - Ir de sentado para levantado
Exposição direta - a distância direta entre você o chão
Exposição percebida - o quão alto você se sente baseado no que vê lá de cima

●
●
●
●

●

No fall zone - seções que você pode se machucar ao cair

●

Flow state - Estado de fluxo é quando você está em seu mindset mais zen. 5 químicos
são liberados em seu cérebro e comumente confundido com ‘viciado em adrenalina’. É
a razão de você praticar highline! FLOW  é mais um conteúdo exclusivo que discorre,
com profundidade, sobre atingir um maior nível de consciência por meio da prática de
slackline.

A Classe sobre

HISTÓRIA
Alguns highlights na Histório do slackline:
●

●
●

Adam Grosowsky
montou o primeiro
slackline que
conhecemos hoje com
fita tubular no começo
dos anos 80 depois
de ver pessoas
andando sobre
correntes de
estacionamento em
Yosemite.
Jeff Ellington e Adam reaproveitaram técnicas de busca e resgate para tensionar o
slackline e inventaram o sistema primitivo ou Sistema Ellington.
No verão de 1983 Adam e Jeff tentaram Lost Arrow Spire em Yosemite com um cabo.
complicações na montagem, tiveram que parar.

● Em 1983, Scott Balcom encadenou o primeiro
highline. Foi embaixo de uma ponte em Pasadena.

● 13 de julho
de 1985, Scott
Balcom encadena
o Lost Arrow Spire

●

Em 1993 Darrin Carter foi a próxima pessoa a
encadenar um highline, também Lost Arros Spire (LAS), e em 1995 encadenou em free
solo (sem leash).

● Chuck Tucker (Chongo) está no cenário desde o
começo, promovendo caminhadas em correntes de
estacionamentos em Yosemite e conheceu Scott e seus
amigos em 1981. Ele foi o catalista que manteve a força entre
todas as gerações de old-schools.

●

Dean Potter foi apresentado ao slacklinge por Chongo
em 1993. Ele fez LAS em free solo em 2003, inventou
BASEline e a atenção da mídia incentivou a primeira
geração completa de highliners que temos hoje.

● Andy Lewis encontrou o slackline em 2004. Ele inventou
tricklining, e foi o primeiro a mandar muitos tricks (manobras),
incluindo o backflip de pé para pé Foi o primeiro a andar highlines
de 50m, de 60m e de 100m, é cofundador do GGBY e THC
(festival mais antigo), praticou BASElinge .first to walk 50m, 60m
and 100m long highlines, co founded GGBY and THC (longest
running festivals), practiced BASElining e mantém o recorde de
free solo depois de praticar 64 free solos.

●

Jerry Miszewski tem vários recordes mundiais, incluindo
o de highline de 3.005 metros (aproximadamente) em
2014. Ele desenvolveu muitos novos conceitos de
equipamentos de highline e proveu muitos recursos
educacionais online.

●

Highlines frouxas começaram a ficar populares em 2016, possibilitando linhas mais
longas.

●

Nathan Paulin e Danny Mensik andaram 1
quilômetro em 2016.

●

Pablo Signoret, Nathan Paulin e Lucas
Miliard andaram 1 milha (1,6km) em 2017.

●

Mia Noblet e Lukas Irmler andaram 2 quilômetros em 2019.

A História do Slack é um estudo profundo
sobre a história do ‘andar na corda’ e slackline, desde a
Grécia antiga até hoje. É gratuito! Dê uma olhada!

Hora do Teste!
Espero que você tenha prestado atenção! É hora do teste.
Este TESTE  é um Google Form, com auto-graduação
e tem cerca de 20 questões.

Para manter esse curso gratuito, nós não mais verificamos os vídeos dos estudantes.
Mas ESTE VÍDEO é um ótimo exemplo de como você pode praticar tudo o que pode
em um parque.

E agora?
O curso Highlining 102 é sobre como montar uma
âncora para highline. É um trabalho em progresso,
mas nós disponibilizamos o que já temos em nosso
website e o progresso está ao vivo. Já que é um
Google Doc, você pode deixar comentários se tiver
questões ou correções caso veja necessidade disso
ocorrer. Caso veja algo que possamos adicionar, nós
podemos fazê-lo para deixar o conteúdo ainda melhor. Por favor, nos avise enquanto
registramos todos os feedbacks para que possamos incluí-lo em nossas atualizaçõe, o
que acontece pelo menos anualmente.

Sistema de Honra
Nós preferimos investir nosso limitado tempo fazendo novos conteúdos do que
gerenciando uma loja online.É mais importante pessoas terem acesso à informação
que vai mantê-las a salvo nesse esporte do que ganhar $20 dólares. Entretanto, este
curso nos custou milhares de dólares e se você leu tudo isso e sentiu que se
beneficiou, por favor, DOE $20 DÓLARES. Nós não ganhamos dinheiro com o
YouTube. HowNOTtoHighline opera 100% com doações. Todo centavo doado (ou
mais) vai diretamente para mais conteúdos gratuitos para que nós possamos nos
divertir com segurança! Obrigado!

O Time
Como todo projeto em HowNOTtoHighline, é preciso de uma comunidade. Esse time
de pessoas ajudou a criar esse curso, escrevendo scripts, fazendo trabalho de câmera,
edição de imagem e de áudio, uploads, quizzes, organização, design e muito gás!

Ryan Jenks, mora em Lodi, Califórnia, e pinta casas
há mais de 15 anos. Escalou mais de 17 big walls (incluindo
6x El Capitan), várias trilhas avançadas e alguns projetos
únicos realizados em apenas 1 dia. Subiu em um highline
pela primeira vez em 2006, com apenas um conhecimento
básico em escalada na época, e aprendeu muito do que não
sabia. Depois de aprender muito de forma autodidata com
poucas informações aqui e ali, decidiu criar um projeto em
2016 com amigos que afirmaram terem vasculhado a internet
sobre informações de highline para que pudessem ajudar a montar… e no final descobrirem
que não sabiam de nada. Ryan foi inspirado a criar um canal no YouTube chamado
HowNOTtoHighline para oferecer conteúdos compreensíveis para aqueles que querem fazer a
transição do slackline para o highline. A Bíblia do Bolt e os cursos da Highline University são a
culminação do projeto do YouTube. O objetivo do canal é disponibilizar, em apenas um local,
todos os conhecimentos sobre montagem e bolting (aparafusamento) de highline.

Dan Walsh mora em Concord, New Hampshire, e é um cientista de
dados. Tem mais de 6 anos de experiência em slackline e escalada, 3
anos de arvorismo e mais de 2 anos de experiência em paraglide. Dan é
um aventureiro de coração e procura desafios tanto intelectualmente
quanto fisicamente. Dan forneceu suas habilidades de cientista de dados
para ser voluntário em análise de dados da International Slackline
Association (SIA) e Slackline U.S. Posteriormente, tornou-se o Diretor do
Conselho e Tesoureiro da Slackline US, e serviu como o primeiro
organizador oficial do GGBY Highline Gathering durante seu primeiro ano
como um evento permitido e segurado com a presidente Sonya Iverson. Um ano depois, Dan
foi eleito o Presidente do Conselho da Slackline US e atuou como único Organizador Principal
do GGBY Highline Gathering 2018. D
 an procura ajudar a comunidade de aventura e de
slackline por meio de um maior acesso, conhecimento e práticas de conservação, como é a
missão da Slackline US.

Daniel Ristow vive em Los Gatos, Califórnia e
trabalha como mecânico de bicicletas. Ele tem 7 anos
de experiência, majoritariamente, em rotas de
escalada tradicionais (móvel) e alpinas de nível fácil e
moderado. Ele é um Wingsuit BASEjumper realizado
com mais de 1.250 saltos de paraquedas, BASEjump
e skydiving, e é especializado em shorts started e voo
em terreno. Daniel é uma das únicas pessoas a voar
no Eastern Sierra (Califórnia) e está ativamente à
procura de novas saídas para escalada e voos. Ele
atualmente está tirando sua licença de piloto particular
(PPL) , que é apenas uma outra forma de voar que ele
está adicionando em sua lista de habilidades. Daniel
pratica slackline há alguns anos e pode montar um
highline melhor do que andar. Com seu recorde pessoal de 40m no parque e mal conseguindo
ficar de pé em um highline. Felizmente, seu amor pela montagem e pelos equipamentos
significa que ele ficará entusiasmado em compartilhar a carga nas trilhas e em ajudar na
montagem de projetos que ele (ainda) não pode participar e ainda tem um bom dia.
Recentemente, assumiu o cargo de editor de vídeo na Highline University International.

Rocco Fucetola mora na Filadélfia, Pensilvânia, e é
um estudante e atleta que trabalha como engenheiro de
serviços. Está cursando engenharia mecânica enquanto ‘rema’
seu caminho pela faculdade. Depois de praticar várias coisas,
slackline ficou e virou sua paixão 3 anos atrás. Depois de fazer
slackline e trickline no parque por 9 meses, foi fazer seu
primeiro highline com a comunidade da Filadélfia e foi atingido
instantaneamente. Um ano depois disso, estabeleceu três
linhas importantes na área da Filadélfia e está trabalhando
mais cinco neste verão. Sua paixão pelo esporte o levou a criar
um novo design de spacenets e filmou para a comunidade, o
que pode ser visto em HowNOTtotHighline. Um defensor
incansável do dyneema (material), um dia ainda deseja montar
apenas com soft shackles e whoopie slings… e um weblock. Ele é um jovem que quer levar o
máximo de paixão, conhecimento e gás para a comunidade (enquanto tenta aprender tudo com
os grandes). Como tal, ele começou como editor de vídeos e agora está lançando conteúdos
de todos os tipos na Highline University.

Cam Peters

é o Gerente de Filmagem para a Highline University

International. Ele mora em Santa Clara, Califórnia, e atualmente é aluno
de mestrado em engenharia mecânica. Anteriormente, estudou na
Universidade de Seattle, onde competiu como atleta da 1a Divisão d
 a
Track and Field e trabalhou para o Seattle Spectator como Editor de
Fotografia. Sua introdução em slackline foi uma das comuns: depois de
receber uma Gibbon de 50mm de presente, logo quis fazer mais,
rapidamente se apaixonando pelo esporte e pela comunidade.Seus
projetos atuais incluem encontram e estabelecer waterlines em Bay Area
(São Francisco, CA) e defender o acesso a highlines urbanos em San
Jose.

Aaron Free é um diretor de criação, filmmaker e guru do
marketing que vive em Houston, Texas. Atualmente atua como
Diretor de Fotografia para um dos estúdios de Houston, como
consultor de marcas, como Gerente de Patrocínios Corporativos da
Slackline US e como fundador da Viable Good. Aaron trabalha com
muitas marcas nacionais como Forbes, Nowthis, Pandora, Maxim e
muitas outras para criar conteúdo de mídia digital, produções diretas
e contar histórias que merecem nossa atenção. Aaron é um
escalador, ciclista, yogi e slacklines. Ele adora o ar livre e traz a
conscientização para a preservação. Ele está focado no crescimento
da comunidade de highline de uma maneira responsável através do
uso de mídias digitais, organização de festivais, promoção da segurança e garantia do acesso
à educação para todos que desejam ser parte desta maravilhosa comunidade

Kyle Lovett, californiano do sul da Califórnia, a Southern
Californian, praticante de dirt bike, foi introduzido à escalada quando
estava trabalhando em barcos de pesca esportiva em Dana Point, na
época com 19 anos, em 2014. Um ano depois, encontrou slackline com
uma Gibbon clássica. No ano seguinte, escalada e slackline se tornaram
seu foco, em 2016, e levaram Kyle a sair da bolha do sul da Califórnia e
para o mundo real. Kyle agora vive em em sua van construída por si
mesmo, aprimorando suas habilidades de escalada, highline, yoga,
ciclismo, fotografia, auto-aprendizado, aumento de alegrias, marcenaria e
criação de artes. Rapidamente se imergindo na comunidade de highline
através de encontros e inúmeros projetos, ele encontrou uma família. Kyle serve

conscientemente à comunidade da Highline University como Criador de Conteúdo e Editor de
Redação neste ambiente de constante mudanças.

Nick Mcpherson

esteve atrás das câmeras desde quando

adolescente, e tem sido parte das viagens de Ryan desde 2011. Ele está
na indústria de café por toda a sua carreira, e assim começou a Juno
Coffee, que começou como uma empresa de torrefação. Ryan fez uma
parceria com ele e outro amigo para criar
café liofilizado de alta qualidade como
um parceiro para melhorar a vida
‘slacklife’. Nick filmou incontáveis episódios, ajudou a criar
introduções sofisticadas e editou muito deste curso da Highline
University

Cristiana Rodrigue

projetou o livro com todos os gráficos e

layouts para que fosse fácil de entender e divertido de ler. Ela é de
Corrois, Setubal, Portugal, mas atualmente mora em Praga, República
Tcheca. Ela pratica slackline desde 2016 e tem uma paixão pelo esporte.

João Portales mora em Brasília, Brasil e é um escalador
simpático que trabalha como consultor de marketing e analista de tráfego
pago, também sendo cofundador da Advertize. Ele está sempre
procurando bons motivos para ir ao ar livre, mas às vezes Netflix ganha.
Por morar perto de Parques Estaduais e Nacionais, ele está tentando
aproveitar a beleza geográfica ao seu lado. Ele encontrou
HowNOTtoHighline enquanto vagava pelas profundezas de pesquisas
sobre nós e sobre âncoras. Como um entusiasta de open-source e com a
escalada sendo seu esporte principal, contribuiu com a logística do curso
e do site para que estes conteúdos alcancem ainda mais pessoas.
For additional resources and to get certified please visit the International Slackline Association
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