ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И
АЛПИНИЗЪМ ПРЕЗ 2016 г.
I. Спортна дейност
1. Ледено катерене
Международен спортен календар:
Европейско първенство, 29-30.01, Рабенщайн, Италия:
1. дисциплина трудност (участници - 48 мъже / 23 жени):
 Радка Петкова – 17-то място
 Минчо Петков – 14-то място
 Фикрет Фейзулов – 30-то място
 Станимир Желязков – 38-мо място
 Косьо Локмаджиев – 43-то място
2. дисциплина скорост (28 мъже / 19 жени) :
 Радка Петкова – 11-то място
 Фикрет Фейзулов – 17-то място
 Минчо Петков – 21-во място
 Станимир Желязков – 23-то място
 Косьо Локмаджиев – 25-то място
В леденото катерене продължава тенденцията от последните години на
отстъпление в резултатите на спортистите ни. Единствен Минчо Петков в
трудността успя да се класира в първата половина на ранглистата.
В държавния спортен календар бяха проведени 2 състезания – Dry Tolling катерене
в НСА и държавното първенство на Скакавица, Рила. Традиционно по-голямо е
участието в София, където общо 25 катерачи се включиха в състезанието. На
Скакавица състезателите бяха 17 – една доста малка цифра на фона на значително
по-големия брой катерачи, които се занимават и с ледено катерене. Продължават
усилията за изграждане на ледена кула в района на х. Алеко на Витоша, но
проблемите, които трябва да се решат, са значителни – разрешения от парка,
достатъчно вода, поддържане и др.
2. Ски-алпинизъм
Международен спортен календар:
Европейско първенство, 5-7.02, Салван, Швейцария:
дисциплина индивидуално (47 мъже / 25 юноши / 6 кадетки)
 Светослав Терзийски (мъже) – 44-то място
 Иван Танчев (юноши) – 22-ро място

 Петя Тотева – (кадетки) - 6-то място
дисциплина спринт (43 мъже / 6 кадетки)
 Светослав Терзийски – 39-то място
 Петя Тотева – 6-то място
 Иван Танчев – не завършил
Международно състезание, 06.03, Лагорай Чима д'Аста, Италия
дисциплина индивидуално ( 9 юноши / 3 кадети / 3 кадетки)
 Иван Танчев (юноши) – 7-мо място
 Светослав Чалъков (кадети) – 3-то място
 Петя Тотева (кадетки) – 2-ро място
Международно състезание, 9-10.04, Мартел, Италия
дисциплина индивидуално (5 юноши / 5 кадети / 3 кадетки)
 Иван Танчев (юноши) – 3-то място
 Светослав Чалъков (кадети) – 3-то място
 Петя Тотева (кадетки) – 2-ро място
дисциплина скоростно изкачване (13 мъже)
 Светослав Чалъков (кадети) – 10-то място
В международните състезания резултатите на нашите състезатели продължават да
са в края на ранглистата. Причините са многобройни и комплексни, да се надяваме
ситуацията да се подобри в близко бъдеще.
В държавния спортен календар бяха проведени 3 държавни първенства, в които
бяха излъчени шампионите в дисциплините индивидуално, отборно и скоростно
изкачване, и 2 състезания - в дисциплините скоростно изкачване и отборно.
Участието в държавните първенства беше едно от най-камерното в последните
години: скоростно изкачване – 31 състезатели, индивидуално - 19 (3-Б маршрут),
отборно - 16 (4 - Б маршрут). Благодарение на осъществените контакти и
сътрудничество с фондация „София – европейска столица на спорта 2018“, БФКА
се включи в отбелязването на Световния ден на снега – Витоша зимен фест. Това
беше и възможност широката публика да се запознае отблизо със ски-алпинизма,
макар и само чрез дисциплината скоростно изкачване. В състезанието се включиха
21 състезатели. В състезание за купа „Сърнена гора“ - отборно участваха 8
състезатели и 10 в маршрут Б – индивидуално. За втора поредна година не беше
проведено държавно първенство в дисциплината спринт, което е сериозен пропуск
и неглижиране на една от трите индивидуални дисциплини в ски-алпинизма.
3. Спортно катерене
Международен спортен календар
Мъже и жени:
Световна купа м/ж - боулдър, 15-16.04, Мейринген, Швейцария (83 мъже)
 Петър Иванов – 67-мо място

 Никола Петров – 73-то място
Световна купа м/ж - боулдър, 21-22.05, Инсбрук, Австрия (108 мъже)
 Божидар Любенов – 61-во място
 Мартин Пенков – 85-то място
 Петър Иванов – 87-мо място
 Христо Алтънчев – 91-во място
 Никола Петров – 99-то място
 Владислав Ангелов – 101-во място
Световна купа м/ж - боулдър, 6-7.08, Мюнхен, Германия (140 мъже)
 Никола Петров – 81-во място
Световно първенство – м/ж, 14-18.09, Париж, Франция
дисциплина боулдър (123 мъже / 86 жени):
 Никола Петров – 87-мо място
 Петър Иванов – 91-во място
 Божидар Любенов – 120-то място
 Петя Гърбова – 65 – то място
дисциплина трудност (104 мъже):
 Петър Иванов – 75-то място
 Никола Петров – 87-мо място
 Божидар Любенов – 97-мо място
Юноши и девойки:
Европейска купа – ю/д - боулдър, 7-8.05, Соуре, Португалия
юноши – 16-17 г. (24 състезатели)
 Петър Иванов – 1-во място
юноши – 18-19 г. (25 състезатели):
 Филип Дончев – 23-то място
Европейска купа – ю/д - боулдър, 18-19.06, Грац, Австрия
юноши – 16-17 г. (37 състезатели)
 Петър Иванов – 4-то място
юноши – 18-19 г. (31 състезатели):
Христо Алтънчев – 23-то място
Европейска купа – ю/д - боулдър, 2-3.07, Варшава, Полша
юноши – 16-17 г. (40 състезатели)
 Петър Иванов – 2-ро място
юноши – 18-19 г. (43 състезатели):
 Христо Алтънчев – 8-мо място
Европейска купа – ю/д - боулдър, 26-27.07, Аржентиер, Франция
юноши – 16-17 г. (28 състезатели)

 Петър Иванов – 2-ро място
девойки – 16-17 г. (28 състезателки)
 Кръстина Ангелова – 27-мо място
юноши – 18-19 г. (49 състезатели):
 Христо Алтънчев – 27-мо място
 Филип Дончев – 40-то място
Европейско първенство – ю/д – боулдър – 6-7.08, Лангенфелд, Австрия
юноши – 14-15 г. (39 състезатели)
 Стоян Петров – 34-то място
юноши – 16-17 г. (49 състезатели)
 Петър Иванов – 20-то място
девойки – 16-17 г. (44 състезателки)
 Кръстина Ангелова – 36-то място
юноши – 18-19 г. (49 състезатели):
 Христо Алтънчев – 27-мо място
 Филип Дончев – 50-то място
Европейска купа – ю/д – боулдър, крайно класиране:
юноши – 16-17 г. (64 състезатели)
 Петър Иванов – 1-во място
девйки – 16-17 г. (64 състезателки)
 Кръстина Ангелова – 56-то място
юноши – 18-19 г. (67 състезатели):
 Христо Алтънчев – 25-то място
 Филип Дончев – 50-то място
Световно първенство – ю/д, 7-13.11, Гуанджоу, Китай:
дисциплина боулдър:
юноши – 16-17 г. (64 състезатели):
 Петър Иванов – 8-мо място
юноши 18-19г. - (50 състезатели):
 Христо Алтънчев – 50-то място
дисциплина трудност:
юноши – 16-17 г. (62 състезатели):
 Петър Иванов – 27-мо място
юноши 18-19г. - (58 състезатели):
 Христо Алтънчев – 47-то място
дисциплина скорост:
юноши – 16-17 г. (49 състезатели):
 Петър Иванов – 25-то място
юноши 18-19г. - (44 състезатели):
 Христо Алтънчев – 27-мо място

комплексно класиране:
юноши – 16-17 г. (27 състезатели):
 Петър Иванов – 5-то място
юноши 18-19г. - (29 състезатели):
 Христо Алтънчев – 24-то място
Международни състезания за деца до 14г.
Youth Colour Climbing Festival, 4-5.06, Австрия
(класиране до 8-мо място):
Александра Тоткова (момичета 10-11 г.) - 1-во място
Petzen Climbing Trophy, 10-12.07, Австрия (включва и юноши и девойки)
Медалисти:
- момичета до 8г. - Ема Гайдарска – 3 златни медала – скорост, трудност и
комплексно класиране и 1 бронзов медал на боулдър.
- момчета до 8 г. - Владимир Бонев – 2 златни медала на скорост и трудност, и 2
сребърни – на боулдър и в комплексното класиране.
- момичета до 10г.:
Габриела Нотова - 2 златни медала на боулдър и в комплексното класиране, и 2
сребърни – в трудност и скорост.
Радина Димитрова – 1 златен медал в скоростта и бронзов медал в комплексното
класиране.
- момчета до 10г.:
Боян Киров - 1 сребърен медал в боулдъра и 1 бронзов медал - комплексното
класиране.
Петър Палазов – 1 сребърен медал на скорост.
Матей Павлов – 1 бронзов медал на скорост.
- момичета до 12г.:
Мартина Бангеева – 3 сребърни медала – трудност, скорост и комплексно
класиране, 1 бронзов – боулдър.
- момчета до 12г.:
Слав Киров – 3 сребърни медала – трудност, скорост и комплексно класиране, 1
бронзов – боулдър.
Николай Русев – 1 златен медал – скорост, 1 сребърен – в боулдъра, 1 бронзов – в
комплексното класиране.
Антон Брековски – 1 сребърен медал – в трудността.
- момичета до 14г.:
Дея Христова – 1 златен медал в скоростта
- момчетата до 14г.:
Христо Урумов – 1 сребърен медал в трудността, 1 бронзов медал - в комплексното
класиране.
Лъчезар Гърбов – 1 златен медал в скоростта.

Александър Милушев – 1 сребърен медал – в скоростта
- момичета до 16г.:
Габриела Трайкова (КА „НСА“, София) – 1 бронзов медал в скоростта
- момчета до 16г.:
Никола Мирчев – 1 бронзов медал в комплексното класиране.
Стоян Петров – 1 бронзов медал в трудността.
Матей Мицев – 1 бронзов медал в скоростта.
- класиране по клубове:
КА „НСА“, София – 1-во място
КСКЕС „Алтиус“, София – 2-ро място
Rock Junior, 2-4.09, Арко, Италия
Медалисти (комплексно класиране и отделни дисциплини):
- момичета 8-9 г.:
Габриела Нотова - 3-то място (скорост – 4-то място; боулдър – 1-во място; трудност
– 3-то място)
Радина Димиторва - 4-то място (скорост – 1-во място; боулдър – 9-то място;
трудност – 8-мо място)
- момчета 8-9 г.:
Николай Ангелов – 1-во място (скорост – 1-во място; боулдър – 2-ро място;
трудност – 1-во място)
Боян Киров - 4-то място (скорост – 3-то място; боулдър – 4-то място; трудност – 8мо място)
Иван Русев - 5-то място (скорост – 10-то място; боулдър – 4-то място; трудност – 3то място)
- момичета 10-11г.:
Александра Тоткова – 1-во място (скорост – 1-во място; боулдър – 2-ро място;
трудност – 1-во място)
- момчета 10-11г.:
Николай Русев - 1-во място (скорост – 1-во място; боулдър – 2-ро място; трудност –
1-во място)
Слав Киров - 4-то място (скорост – 3-то място; боулдър – 7-мо място; трудност – 1во място)
- момичета 12-13г.:
Дея Христова - 3-то място (скорост – 1-во място; боулдър – 15-то място; трудност –
9-то място)
При мъжете и жените продължава тенденцията на слабо представяне на нашите
състезатели в официалните международни състезания – всички класирания са във
втората половина на ранглистата. За съжаление в последните години се получи
вакуум в приемствеността между поколенията, което доведе и до тези резултати. И
през 2016 г. успехите в катеренето са свързани с младите катерачи. При юношите
Петър Иванов спечели за втора поредна година европейската купа в дисциплината
боулдър, този път в следващата възрастова група – юноши 16-17 г. Петър Иванов
успя да спечели европейската купа след като в отделните кръгове постигна 1-во,
два пъти 2-ро, и 4-то място. Добро беше представянето на състезателя и на

световното първенство, където се класира на 8-мо място в боулдъра и на 5-то място
в комплексното класиране.
При децата се откроява със своето постижение Александра Тоткова, която спечели
и трите големи международни състезания за деца, които се провеждат през
годината.
Оптимистично е е, че сред новото поколение се формира силен отбор катерачи, а
конкуренцията между тях повишава нивото и резултатите им. Трима от шестте
шампиони в катеренето за 2016 г. са под 17 г., в дисциплината трудност при жените
1-во и 2-ро място бяха спечелени от деца на 11 г. и 10 г. Обнадеждаващи са и
цифрите в спортното катерене – през 2016 г. има картотекирани 569 спортисти, от
които близо половината са взели участие в състезания по катерене. Във всяко от
състезанията по катерене за деца, юноши и девойки участниците са между 100 и
130. Освен държавните първенства в трите дисциплини, бяха проведени още 4
състезания – трудност и скорост в Стара Загора и Казанлък, и боулдър в
Килифарево и София.
При мъжете и жените освен държавните първенства се проведе само още 1
състезание – боулдър във Велико Търново. Този дисбаланс в броя състезания за
деца, юноши и девойки от една страна, и за мъже и жени от друга, е необходимо да
се промени и да се правят повече състезания за мъже и жени. Това ще е стимул и
начин за повишаване на нивото на младите катерачи, които ще катерят маршрути с
по-високи категории. Положително е, че вече има няколко центъра, които
организират състезания всяка година – Стара Загора, Казанлък, Килифарево,
Велико Търново, НСА в София. От този списък обаче изпаднаха Варна и Ловеч,
където има необходимите условия за провеждане на състезания по катерене, но
клубовете не проявяват инициативност за провеждане на състезания. През 2016 г.
беше проведен курс за съдии-откриватели, в който се включиха и успешно
завършиха 8 човека. Вярваме, че това ще подпомогне всички организатори на
състезания.
За втора поредна година в субсидията на БФКА от ММС има предвидено перо за
треньор/и. УС избра отново треньори на националния отбор по катерене да бъдат
Васил Киров и Ивайло Радков.
През 2016 г. една дългогодишна мечта се сбъдна – спортното катерене беше
утвърдено да бъде в програмата на олимпийските игри през 2020 г. в Токио и на
младежките олимпийски игри през 2018 г. Форматът на състезанието е комплексно
класиране от трите дисциплини на катеренето – трудност, боулдър и скорост.
Макар засега да е включено еднократно, чрез „домакинската квота“, спортното
катерене има своите шансове да бъде утвърдено в редовната програма на
олимпийските игри.
4. Алпинизъм
Началото на 2016 г. започна отлично за българския алпинизъм – експедицията
„Опашката на дракона“, която действаше в Патагония през декември – януари,
осъществи първо българско изкачване на вр. Серо Торе и беше прокаран премиерен
маршрут на скалната игла Ел Мочо. Експедицията беше в състав Мартин

Маровски, Виктор Варошкин, Руслан Вакрилов и Григор Вътев. Експедицията
беше подкрепена от БФКА чрез бюджета на ММС.
През 2016 г. Боян Петров прибави още 3 осемхилядника в актива си – Анапурна,
Макалу и Нанга Парбат, с което вече има изкачени 8 осемхилядници. За съжаление
нелеп инцидент в Кресна ще забави неговият проект за изкачване на всичките 14
осемхилядници.
Както всяка година, БФКА подкрепи частично проекти в областта на алпинизма. В
дадения срок постъпиха 2 проекта – за изкачвания в Мароко, планините Тагия и
Ойджат, и в Алпите. И двата проекта бяха одобрени за подкрепа, но проектът в
Алпите не се състоя.
БФКА подкрепи проект за поредна експедиция в Антарктика, в рамките на която
бяха извършени редица изкачвания и научно-изследователска дейност.
Отчетите за осъществените проекти са публикувани в уеб сайта на БФКА http://bfka.org/activities.php?alpinism
II. Екипиране на катерачни маршрути
През 2016 г. БФКА получи с допълнителен договор 7600 лв. от ММС за
осъществяване на проект по екипиране и преекипиране на катерачни маршрути на
различни катерачни обекти. По проекта бяха закупени материали за екипиране на
катерачни маршрути - лепени клинове, лепила, анкерни болтове и планки. С
материалите бяха екипирани и преекипирани близо 80 маршрута с различна
категория на трудност на катерачни обекти в страната – Кайлъка - Плевен,
Калотина, Беледие Хан и Комщица – западна Стара планина, Табачка – Русенско,
Малката и Голямата дупка – Врачански скали, Дряновски манастир – Дряново. В
екипирането на маршрутите се включиха над 20 човека. Допълнителни материали –
пробивни машини, бургии, четки, духалки и др. бяха осигурени с лични средства, а
трудът на екипьорите е изцяло доброволен. Държавното първенство по скално
катерене беше организирано на направените 17 нови маршрути на Дряново от екип
начело с Николай Петков.
През 2016 г. БФКА получи дарение в размер на 1000 лв. от Югозападното горско
предприятие за почистване и поддържане на пътеката за достъп до катерачния
обект Комините. Под ръководството на Петко Тотев бяха премахнати големи
скални блокове, дънери и свлякла се земна маса. Бяха добавени ключови
осигуровки на Горен и Долен Комин и направен полигон за обучение за работа и
осигуряване на площадки с 4 рапелни установки, разположени ниско над земята.
Остава да се довърши монтаж на стълб с указателни табели в началото на пътеката.
Като продължение на доброто сътрудничество с дирекцията на ПП „Витоша“ беше
подписан договор за доброволно поддържане на туристическата пътека Бай
Кръстьо – Комините за 3 години.
III. Общо събрание и Управителен съвет
През 2016 г. изтече мандатът на управителния съвет и проведеното общо събрание
на 22.04.2016 г. беше и изборно. Беше избран нов председател на УС – Петко Тотев

и нов зам.председател – Николай Петков. Членове на УС са още 9 човека, от които
7 бяха в състава и на стария УС, а 2-ма са нови членове – Мартин Маровски и
Тихомир Димитров. Общото събрание прие промени в Устава, които касаят
свикването на общо събрание и представителство на членовете в ОС, както и някои
други промени, които смятаме, че допринасят за по-доброто управление на
федерацията.
През 2016 г. УС е провел 9 заседания, а 6 решения бяха взети „на подпис“, на
неприсъствени заседания.
IV. Клубове
В началото на 2016г. членове на БФКА са били 35 клуба. През годината са
отпаднали от членство КА „Хеброс“, гр.Димитровград, СКАП „Планини и
приключения“, гр.Сливен, КА „Христо Христов“, гр.Смолян, АК „Витоша“, гр.
София. Възстановено е членството на 2 клуба – ТД „Витоша“, гр.София и СТПД
„Академик“, гр. Русе. В края на 2016 г. в БФКА членуват 33 клуба.
Десет клуба кандидатстваха за субсидия от ММС по Програмата за развитие на
спортните клубове за 2016 г. Два от тях не отговориха на критериите на
програмата, а на останалите осем клуба беше разпределена субсидия от 13 хил.лв.
По Програмата „Спорт за децата в детските градини“ на ММС кандидатства само 1
клуб – КСТ „Мачирски“, София. По третата програма на ММС, с която клубовете
може да бъдат финансирани - „Децата и спортният клуб“ нито един клуб не
кандидатства. Тревожна е пасивността на клубовете по отношение включване в
програмите на ММС, с което може да получат средства за пряката си дейност –
подготовка, участие и организиране на състезания. Вярно, че това е свързано с
известни бюрократични неудобства, но така е с всяка субсидия от държавата.
Необходимо е клубовете да бъдат много по-активни по отношение възможността за
получаване на средства от ММС по различните програми. Непонятно е 12 клуба да
развиват детски спорт и нито един да не кандидатства по програмата „Децата и
спортният клуб“, която финансира участие в състезания или за организиране на
състезания за деца до 14 г.
V. Уеб сайт, социални мрежи и медийно отразяване
Основният източник за представяне на дейността на федерацията е уеб-сайтът и
фейсбук страницата на БФКА. В уеб-сайта за 2016 г. са публикувани 101 новини,
като най-четената е била видяна от 2054 човека. По-популярна и четена е фейсбук
страницата на БФКА, където същата новина е прочетена от 12500 човека. За
годината фейсбук страницата има нови 459 харесвания, с което общият брой
харесвания на страницата на БФКА в края на годината е 1735. Необходима е поголяма активност от клубове и членове, чрез предоставяне на снимки и
информация за участие в прояви и състезания у нас, и в чужбина.

