
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
Дойчин Боянов

Email за контакт
boyanovdoychin@gmail.com

Участник 1
Име и фамилия
Дойчин Боянов

Спортен клуб
СК "Вертикален свят"

№ на планинската застраховка  
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№ 175950000590481 ЗАД Армеец

Участник 2
Име и фамилия
Николай Петков

Спортен клуб
АК "Планинец"

№ на планинската застраховка
 

 

Период на провеждане на изкачването: oт - до
13.04.2017 / 03.05.2017

Стил, в който е извършено изкачването
Експедиционен

Техническо описание на маршрута
1-во въже, 30 м, 7 болта, 2 скални клина, трябват и джаджи. Началото е по разлат винкел в горната 
част на който има 2 болта, 6a. Леко ронливи пасажи (джаджи) отвеждат до скален перваз. Над него 
много интересни натичания и 2 черва с надвес отвеждат до първата верига (5 болта, 7a).
2-ро въже, 25 м, 2 болта, 1 скален клин, джаджи. Винкел с рядко за Враца отсечена цепка и 
надвесен в горната част, като таван, 7а, извеждат до по-лесни отвесни пасажи, 5c. Голяма 
площадка, осигоровка на верига. Вдясно на площадката се вижда полт с халка от тур "Скални 
рисунки".
3-то въже, 40 м, само на джаджи и 1 клин на 5-тия метър. Отвесен пасаж, 6a (1 клин), извежда под 
леко надвесена идеална жълта цепка. По нея, 6a+, се стига до улей. В него по-нагоре площадка на 
2 болта с халки в монолитна скала отляво на улея.
4-то въже, 35 м, само на джаджи. Катери се в улея по посока на монолитната кула отгоре. Леки, 4c 
пасажи, много малки камъни. На каря преди площадката катерене по първите метри на кулата, 5a. 
Хубава площадка с верига.
5-то въже, 35 м, 7 болта, 1 клин и няколко френда. Интересно катерене по монолитна скала, 7a+. На 
края на кулата се излиза около доста кънтящ блок, който се заобикаля внимателно отдясно. 
Площадка с верига над скалните блокове над кулата.
6-то въже, 30 м, 3 болта, джаджи. 6b. Площадка на верига леко вляво.
7-мо въже, 33 м, 7b?, 8 болта и 2-3 клина. Жълта скала с накапани остри дупчици води диагонално 
надясно към нядвсен сив винкел. Изглежда монолитно, но има минимум релеф за преминаване. 
Надвес в края и 10-12 м монолитен пасаж с микрорелеф - много интересно. Площадка на верига.
8 -мо въже, 25 м. Катери се само на джаджи до излизане на върха на кулата 4с, От тук по логичен 
път с едновременно осигуряване до пътека P19

Виж схема на маршрута приложена в "схема на маршрута" с № 3а

Средства за осигуряване и брой и вид на оставени клинове по стената
Болтове, скални линове, комплект френдове, комплект клеми ( за брой виж техн. описание).

Схема на маршрута
Схема 1
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Снимки на и от маршрута
Снимка 1

 



Снимка 2
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Снимка 4
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Снимка 5
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Снимка 6
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Снимка 7
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Снимка 8
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Снимка 9
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Снимка 10
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История на изкачването
Откриване на линията или обекта
2016 г. ноември

Дата на прокарване на маршрута
03.05.2017

Дата на свободното преминаване
до въже №6 на 02.11.2017 г.

Брой извършени опити до свободното 
преминаване
1

Друга информация



До края на 2017 г предстоят опити за свободно преминаване на 6-то и 7-мо въже!

Предложения
 


