
БФКА - Регистрационна карта за участие в 
Републиканско първенство по алпинизъм 2017г.
Тази регистрационна карта се попълва от всички желаещи да участват в класирането за 
Републиканското първенство по алпинизъм на България през 2017.

Ако желаете да опишете повече от едно изкачване, моля направете го в отделни регистрационни 
карти.

Награден фонд:
I място - 700 лв.
II място - 500 лв.
III място - 300 лв.

Крайният срок за попълване на картите е 5-ти ноември 2017г. След това всички регистрации ще 
бъдат публично видими на сайта на БФКА. От 10 до 20 ноември, експертна комисия, назначена от 
УС на БФКА, разглежда и се произнася по всички спорни въпроси и подадени контестации. До 10 
деквмври експертната комисия, публикува решението си за класирането от Републиканското 
първенство.

За повече информация относно критериите за оценка други организационни въпроси можете 
да погледнете в правилника.

Трябва да получите мейл с потвърждение за вашата регистрация (погледнете и спам папката си).

За въпроси и коментари се объщайте към:

Българска федерация по катерене и алпинизъм
тел. 02 930 05 32; office@bfka.org
София 1040, бул. "Васил Левски" 75
bfka.org

Полетата отбелязани със * са задължителни.

Име за контакт
Десислава Христова

Email за контакт
desi.hristova@gmail.com

Участник 1
Име и фамилия
Станислав Атанасов

Спортен клуб
КЕС "Планински ангели"

№ на планинската застраховка  
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Участник 2
Име и фамилия
Десислава Христова

Спортен клуб
АК "Планинец"

№ на планинската застраховка
 

 

Период на провеждане на изкачването: oт - до
03.03.2017-08.04.2017

Стил, в който е извършено изкачването
премиера отдолу + свободно преминаване

Техническо описание на маршрута
“Като истински”, Веслец
 
Въже 1: 34м, 9 клина. По плочата вдясно от Джина и прехвърляне към ръба след 2-3 метра. По 
ръба, 6 кат., до под таванче, което се вижда отдолу. Заобикаляне от ляво и катерене по плочата 
осигурена с клинове, където е пасажът на първо въже. 6b+, 6c?. На края на плочата има 2 клина 
близо един до друг, при тях траверс надясно! Болтът на площадката е на ръба на нивото на 
клиновете и не се вижда от плочата. Нагоре продължават старите клинове на Джина, а вдясно на 
самия ръб се виждат новите клинове на второто въже. Площадка на един болт, може да се дублира 
с горния клин или първият да включи горните клинове след като изкатери първо въже.
 
Въже 2: 32м, 5 клина.  По ръба и после през цепката в дясно на ръба, където е леко надвесено и тук 
е въздушният пасаж на второ въже, 6b+, клинове в началото после на джаджи. Много красива цепка 
до края на въжето. Площадка на два болта. С 60м двойно въже може да се слезе с един рапел до 
долу.

Средства за осигуряване и брой и вид на оставени клинове по стената
Необходим инвентар: Клеми и френдове предимно малки номера.

Въже 1:  9 клина 
Въже 2: 5 клина
Площадка 1: 1 болт
Площадка 2: 2 болта

Схема на маршрута
Схема 1

katoistinskishema.JPG
 

Снимки на и от маршрута
Снимка 1

DSC00513.JPG
 

Снимка 2
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Снимка 3

DSC_2266.JPG
 

Снимка 4

veslets_katoistinski_topo_desi.jpg
 

История на изкачването
Откриване на линията или обекта
03.03.2017

Дата на прокарване на маршрута
03.03.2017-05.03.2017

Дата на свободното преминаване
08.04.2017

Брой извършени опити до свободното 
преминаване
1

Друга информация
 

Предложения
 


