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I.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В състезанието по ледено катерене могат да участват всички състезатели,  които отговарят на следните
условия:

I.1.1. Да имат предсъстезателен медицински преглед
I.1.2. Да са застраховани за най-малко 1000 лева
I.1.3. Да имат “планинска застраховка” /може да се направи на място/

I.2.  Категории:
I.2.1. Жените и мъжете се състезават в отделни категории.

I.3. Екипировка
I.3.1. Състезателите трябва да използват следната задължителна екипировка: 

  Каска, стандартизирана по UIAA.
  Седалка, стандартизирана по UIAA.
  Ледокопи с размери съгласно Айс Бокса на UIAA (Дължината на ледокопите трябва да е до 55 см).
  Котки, зъбите на които трябва  да са с размери съгласно Айс Бокса на UIAA.
  Ръкавици.

I.3.2.  Друг  вид  алпийски  съоръжения  не  се  използват.  Неспазването  на  изискванията  за
екипировката води до дисквалифициране. Екипировката се контролира от журито преди или
след старта.

I.4. Кръгове, класиране
I.4.1. Трябва да има три кръга: квалификация, полуфинал и финал.
I.4.2. Официалното  класиране  трябва  да  се  представи  на  публиката  най-малко  един  час  след  като

последният спортист завърши състезанието.
I.4.3. Класирането трябва да съдържа името и алпийския клуб на катерача, мястото, височината, времето,

местоположението, времето на обявяването, подписът на главния съдия.

I.5. Ред на стартиране
I.5.1. Редът на стартиране в квалификацията се изтегля с открит жребий.
I.5.2. Първите 18 състезатели от квалификацията достигат до полуфинал. Спортистите се състезават

на един или повече различни маршрута по време на квалификацията (групите се изтеглят с жребий).
I.5.3. Стартовия ред на полуфинала е обратен на класирането от квалификацията.
I.5.4. Първите 8 състезатели от полуфинала достигат до финал.
I.5.5. Стартовият ред на финала е обратен на класирането от полуфинала.
I.5.6. Ако на последното място в квотата има класирани двама състезатели с еднакви постижения и

двамата се класират за следващия кръг от състезанието. 
I.5.7. Броя на участниците в отделните кръговe, трябва да е максимално близък до фиксираната

квота. При ограничен брой участници, съдиите имат право да променят квотите за етапите. 
I.5.8. При извънредни обстоятелства (например лошо време), съдиите могат да определят по-малка

квота.  Това  решение  трябва  да  бъде  обявено  от  председателя  на  журито  след  консултация  с
организатора на техническата конференция преди състезанието.

I.6. Предварителен оглед на маршрутите
I.6.1. Преди началото на всеки кръг има предварителен оглед на маршрутите  
I.6.2. Времевият лимит за предварителния оглед на маршрутите се определя от журито.
I.6.3. Състезателите имат право да използват бинокли при огледа и могат да си правят скици на хартия.
I.6.4. Състезателите  нямат  право да  използват  комуникационни  средства,  фото-апарати и  камери  пред

последния състезател да приключи опита си по съответния за  маршрут в съответния кръг.
I.6.5. Неспазването  на  изискванията  при  огледа  на  маршрута  може  да  доведе  до  дисквалификация  на

състезателя.
I.6.6. В случай на супер финал, главния съдия може да реши да не се проведе предварителен оглед.
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I.7. Зона за изолация
I.7.1. По време на финала и полу-финала спортистите трябва да се намират в изолационната зона и не

трябва да я напускат преди официалното повикване.
I.7.2. Времето, когато зоната се отваря и затваря, се определя от журито.
I.7.3. Спортист  се  дисквалифицира,  ако  закъснее  или  напусне  зоната  за  изолация  без  разрешение  от

съдиите.
I.7.4. В изолационната зона могат да влизат само упълномощени лица.
I.7.5. Забранено е  използването  на  комуникационни  средства,  фото-апарати  и  камери  в  изолационната

зона.

I.8. Безопасност
I.8.1. Спортистът е обвързан с въжето от квалифицирано лице с възел осмица.
I.8.2. Спортистът е осигуряван от квалифицирано лице, използващо осмица, закачена за неговата седалка.
I.8.3. Осигуряващият трябва да наблюдава внимателно катерачът през  цялото време и не трябва да го

възпира.
I.8.4. Катерачът трябва да се включва във всички точки за осигуровка последователно, в установения ред,

без да ги пропуска. Състезателя се спира, ако по време на изкачването най-ниската част от тялото на
му се окаже над поредната примка за включване, в която още не се е осигурил. 

I.8.5. Катерачът е длъжен да носи каска.
I.8.6. Катерачът е отговорен за собствената си безопасност и трябва добре да е проверил възможностите

си.
I.8.7. Организаторите не носят отговорност за каквито и да било наранявания, които могат да случат на

спортистите.

I.9. Жури
I.9.1. Журито се състои минимум от трима независими съдии от различни клубове.
I.9.2. Журито се представя на публиката от главния технически ръководител на състезанието.

I.10. Дисквалификации
I.10.1. Журито има право да отстрани и дисквалифицира спортист по специфични причини (в това число

допинг, нечестност, екипировка, дисциплинарни причини)

I.11.Контестации
I.11.1. Контестация  може  да  се  подаде  директно  на  журито  до  15  минути  след изкачването  или след

появата на официалното класиране.
I.11.2. Таксата за контестация е 20 лв., които се връщат ако спортистът е прав.

I.12.Квота
I.12.3. Максималният брой участници е 50 жени и 50 мъже.
I.12.4. Ако се надвиши квотата, организаторите въвеждат ограничение за брой участници от клуб.
I.12.5. Ако квотата от 50 участници не е изпълнена, се допускат повече катерачи от един клуб.

II. СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ТРУДНОСТ

II.1. Общи условия
II.1.1. Катеренето може да се извършва с долна или горна осигуровка.

II.2. Правила при катеренето
II.2.1. Клюновете на ледените ръце могат да се допират или кръстосват и да се поставят в една дупка или

хватка, но сечивата не трябва да се закачат едно за друго. Не трябва също да се стъпва по тях с котки
или да се закачат за тях котките.

II.2.2. Ледокопите могат да се използват само с помощта на ръцете.
II.2.3. Спортистът трябва да се придвижва с помощта на ледените ръце (не трябва да се катери с ръце по

леда).

II.3. Критерии за класиране

II.3.1. Височина.
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II.3.1.1. Максималният брой точки се определя от съдията на маршрута.
II.3.1.2. Зоните за определяне на височината са маркирани със син цвят.
II.3.1.3. Счита се, че катерачът е достигнал края на маршрута, ако се е включил в последната осигурителна

точка или (в случай, че катеренето е с горна осигуровка) е фиксирал клюновете на двата ледокопа
в зоната, определена за финал. Финалната зона трябва да е ясно обозначена с цвят, различен от
ограничителните и мерителни линии. 

II.3.1.4. Критерият  за  оценяване  е  последната  включена  примка.  Разстоянието  между  две  примки  е
разделено на третини – зони (например достигната височина може да бъде 7.2/3).

II.3.1.5. Зоната се зачита за достигната, когато единият ледокоп е фиксиран в нея, а другият е изваден от
предишната.

II.3.1.6. Ако  състезателят  падне  или  приключи  опита  си  когато  двата  ледокопа  са  фиксирани  в  две
различни сини зони, за достигната се счита долната зона, но се дават 02 точки бонификация. Ако
катерачът приключи опита си като горната зона само е достигната, но не е овладяна, получава
допълнително 01 точка бонификация към долната зона. 

II.3.1.7. По всяко време се разрешава на състезателите да катерят надолу, стига да останат в означените
граници на маршрута и да не стъпват на земята.

II.3.1.8. В случай на неправилно включване към някой от клиновете, на състезателя се разрешава да се
включи в горната примка, но след това трябва да откачи и да включи повторно този клин (ако се
наложи състезателя да слезе с обратно катерене по маршрута колкото е необходимо). В края на
опита въжето трябва да бъде включено във всички примки.

II.3.2. Време
II.3.2.1. Съдията по маршрута засича времето от момента, когато състезателя отдели първото сечиво от

зоната.
II.3.2.2. Журито определя максималното време за изкачване.
II.3.2.3. Когато времето изтече, катерачът трябва да спре. Измерва се достигнатата зона. Състезател, който

откаже да се подчини на съдията по маршрута  и да прекрати своето катерене, следва да бъде
подложен на дисциплинарно наказание.

II.3.2.4. Времето се засича ръчно или електронно.
II.3.2.5. Времето се отчита, когато спортистът се включи в последната осигуровка.
II.3.2.6. Състезателите могат да питат по всяко време съдията по маршрута колко от разрешеното време за

изкачване на тура им остава и да получат веднага информация за оставащото време. Съдията по
маршрута трябва задължително да информира състезателя, когато остават 60 секунди до края на
опита му.

II.3.3. Класиране
II.3.3.1. След завършване на всеки кръг от състезанието, състезателите се класират по достигнатата зона.
II.3.3.2. Ако двама или повече състезатели имат еднакви показатели по височина,  тогава се взима под

внимание  представянето  от  предишния  кръг  (в  полуфинала  -  квалификацията,  във  финала  -
полуфинала).

II.3.3.3. Ако състезателите са катерили по различни маршрути, не може да се взима предвид постиженията
им от този кръг. Ако в следващия кръг имат еднакви постижения по височина и време, се класират
на едно място.

II.3.3.4. Ако има двама или повече състезатели с равни постижения по височина на финала и в останалите
кръгове, се състезават на супер финал. 

II.3.3.5. Ако  и  след  супер  финала  двама  или  повече  състезатели  са  с  еднакви  резултати  по  всички
критерии, те се класират на едно и също място (например две първи места, без да има второ).

II.3.3.6. Ако  няма възможност  за  организиране  на  супер  финал,  състезателите с  равни постижения  по
височина на финала и в останалите кръгове се класират според времето за преминаване на финала.

II.3.3.7. В случай че всички състезатели катерят на квалификации по два маршрута, класирането на тези,
които не са достигнали полуфинал се определя от комплексното постижение по двата маршрута. 

II.4. Маршрут
II.4.1. Състезателят има право само на един опит по маршрута. 
II.4.2. Маршрутът е определен от добре видими червени граници (очертания).
II.4.3. Спортистът трябва да се движи между очертанията. Очертанията не трябва да се докосват.

II.4.4. Ако  маршрутът  се  промени по време на  състезанието (отчупване  на  лед),  това  не  се  взима под
внимание.
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II.4.5. За да се гарантират сходни условия за всички катерачи, маршрутът трябва да се изкатери най-малко
два пъти преди първия състезател.

II.5. Приключване на опита по маршрута.  
Опита на състезателя се прекратява, когато:
II.5.1. Състезателят падне по маршрута.
II.5.2. Състезателят пресрочи максималното време.
II.5.3. Състезателят  използва  или  докосне  която  и  да  е  част  от  повърхността  извън  очертанията  на

маршрута, вкл. ограничителната лента. 
II.5.4. Състезателят стъпи обратно на земята.
II.5.5. Пропусне примка, съгласно условията на правилника.
II.5.6. Неправилно се включи към някоя от примките.
II.5.7. Състезателят изпусне ледокоп или котка.
II.5.8. Състезателят използва осигурителна или друга фиксирана точка за изкуствена опора.
II.5.9. Състезателят не спазва правилата за катерене, като за достигната височина се зачита последната зона

преди извършване на нарушението.
II.5.10. Съдиите  имат  право  да  спрат  във  всеки  един  момент  опита  на  състезател,  ако  са  нарушени

правилата за безопасност.

III. СЪСТЕЗАНИЯ ЗА СКОРОСТ

III.1. Състезанията за скорост се провеждат с горна осигуровка.
III.2. Времето на състезателя се засича от съдията по маршрута.
III.3. Състезателят трябва да застане зад стартовата линия и да изчака съдията са даде сигнал “старт”.

Ледокопите не трябва да докосват маршрута преди даване на стартовия сигнал.
III.4. Клюновете на ледените ръце могат да се допират или кръстосват и да се  поставят в  една дупка

(хватка), но сечивата не трябва да се закачат едно за друго. Не трябва също да се стъпва по тях с
котки или да се закачат котките за тях.

III.5. Ледокопите могат да се използват само с помощта на ръцете.
III.6. Състезателят трябва да се придвижва само с помощта на ледокопите (не трябва да се катери с ръце по

леда).
III.7. При изпускане на ледокоп или котка, опитът се прекратява.
III.8. При падане на състезателя, опитът се прекратява.
III.9. Маршрута се очертава с червени линии.
III.10.Съдиите  имат  право  да  спрат  във  всеки  един  момент  опита  на  състезателя,  ако  са  нарушени

правилата за безопасност.
III.11.За изкатерен са зачита маршрута, когато състезателят забие сечивата във финалната зона (обозначена

с ярък цвят). Отчитането на времето може да се извършва и с електронно устройство.
III.12.Организаторите  могат  да  проведат  състезанието  по  два  начина:  с  паралелно  катерене  на  двама

състезатели по два маршрута (класирането става чрез директно елиминиране), или с индивидуално
катерене, при което състезателите се класират според времето за изкатерване на маршрута. В случая
при директното елиминиране се организира и малък финал за 3-4то място.
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