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СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Проекта е завършен в края на м. септември 2007 г.
ИЗРАЗХОДВАНИ МАТЕРИАЛИ
Съобразно планирането по предназначение са използвани всички отпуснати материали по
проекта:
лепени 12 мм с халка - 10 бр.
лепени 12 мм – 10 бр
лепени 10 мм – 80 бр.
лепило 5 туби
анкери 12 мм – 20 бр. (с планки)
анкери 10 мм – 50 бр. (с планки)
Допълнително са вложени материали (лепило и лепени клинове) от лични средства на Николай
Петков и материали закупени от АК „Планинец” – общо на стойност 400 лева.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРОВЕТЕ ПО ПРОЕКТА
Разработени са 4 обекта:
1. Учебни скали до хижата - 17 маршрута – учебни и спортни
2. Жълтите скали – 5 маршрута – спортни, учебни
3. Калбурска стража – 2 маршрута (с междинни установки) – алпийски
4. Куклата – дясна част 2 маршрута (с междинни установки) – алпийски, учебни
В приложения са дадени писания на маршрутите. Има го и на адрес:
http://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=regioninfo&idRegion=16
Гр. София, 18.02.2008 г.
Ръководител на проекта:
Николай Петков

Приложение 1

Учебни скали до хижата (Калбура)

Учебните скали до хижата – разположение (M24)

Достигане От хижата се тръгва по Заешката пътека по посока Куклата. Учебните скали са най-близко
разположените, достигат се за 10 мин и началата на туровете са на около 30 м от пътеката.
Път за слизане От върха на масива се слиза лесно по стръмен тревен кулоар разположен отляво (откъм
Куклата). Тъй като в кулоара има на места камъни, трябва да се внимава да не се бутнат. От установката
на върха може да се спусне и рапел около 30 м по тур "Ръба" или още по-къс в кулоара. От средната и
дясната част на масива се слиза по кулоари и тревни склонове отдясно на скалите, или на рапели по
самите турове.
Скалите са високи от 10 до 30 м и предлагат добри възможности за обучение и катерене по сравнително
лесни и добре екипирани маршрути. Лявата и средната част на масива оформят игла прилепнала за
склона. Най-високата и точка лесно се достига по тревни кулоари от лявата и от дясната и страна. Там
завършва един от туровете и има установка от 2 лепени клина.

На схемите с червени точки са посочени местата на установките.

Учебните скали до хижата - лява и средна част

Учебните скали до хижата - дясна част

Но
ме
р

Име на
маршрут

Категория

1
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Информация

Начало: Стъпаловиден скален ръб в най-лявата част на скалите.
Описание: Това е най-лесния тур на скалите и представлява
поредица от скални прагове по около 5 метра, разделени от
спортно
големи площадки. Въпреки че постоянните клинове са
,
достатъчни, има възможности за поставяне на клеми и френдове
традици
с учебна цел.
онно
Път за слизане: По тревния кулоар отляво на тура или на рапел.
Екипиране: Клинове с планки тип "лонглайф". На края на тура,
което е и върха на масива, има установка с 2 лепени клина.
спортно
спортно Описание: Трудните пасажи са два, като между тях в средата на
тура има голяма площадка.

3c

Начало: По плоча непосредствено вляво от тур "Начало"
Описание: Най-лесен тур удобен за първо водене.
спортно
Път за слизане: На рапел по тура
Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 7 примки

4a

20

Начало: От най-ниската част на скалите по очертаваща се
обърната надясно винкелообразна цепнатина.
Описание: Леко и разнообразно катерене.
спортно
Път за слизане: На рапел по тура или от установката на края с
лек траверс надясно към тревния кулоар.
Екипиране: Лепени клинове
Необходим инвентар: 8 примки, едната дълга за 7-мия клин.

20

Начало: Вдясно от очертаващото се ръбче в най-ниската част на
скалите.
Описание: Хубава отвесна, дори леко надвесена цепнатина с
удобни захващания и стъпвания. Въпреки че клиновете са
спортно
достатъчно за осигуряване, скалата предлага добри условия за
,
поставяне на клеми и френдове от по-трудна позиция при
традици
катерене с учебна цел.
онно
Път за слизане: На рапел по тура или от установката на края с
лек траверс надясно към тревния кулоар.
Екипиране: Лепени клинове
Необходим инвентар: 8 примки, едната дълга за 7-мия клин.

5c+/
6a

3c

Начало: В лявата част на плочата
Описание: Удобен маршрут за първо водене.
спортно Път за слизане: На рапел по тура или от установката на края с
лек траверс надясно към тревния кулоар.
Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 7 примки

5a+

Път за слизане: На рапел по тура или от установката на края с
спортно лек траверс надясно към тревния кулоар.
Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 6 примки

3b

Начало: Характерен каминообразен пасаж в средата на дясната
част на скалите
Описание: Сравнително лесна камина, в по-голямата си част се
катери отвън, но може с учебна цел да се катери и в нея. За край
традици
на тура се използва площадката на съседния тур отдясно или
онно
отляво. Да се внимава - опасност нестабилни камъни.
Път за слизане: На рапел по тура
Екипиране: за сега няма оставени клинове, освен на края на
тура.

15

Необходим инвентар: клеми и френдове

11 Зайо

12 Байо

6

7-

5c+/
6a

6a+

15

Начало: непосредствено вдясно от камината
Описание: Преодолява се характерно таванче в средата на
спортно маршрута.
Път за слизане: На рапел по тура
Екипиране: Лепени клинове
Необходим инвентар: 6 примки

15

Описание: Таванчето което се вижда отдолу в тази си част е
малко, но плочата над него е трудната част на тура.
спортно
Път за слизане: На рапел по тура
Екипиране: Лепени клинове
Необходим инвентар: 6 примки

4

4b

12

Начало: По дясната страна на добре очертаващ се наклонен
надясно винкел в средата на масива
спортно Описание: Може да се катери по самия винкел, а може и по
дясната му страна - плоча.
Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 6 примки

5+

5b

12

спортно Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 6 примки

15 Дън

6-

5c

12

спортно Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 6 примки

16 Сяо

4-

4a

12

17 Пин

5-

5a

12

13 Винкела

14
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12 - 30

спортно

Описание: категорията е валидна ако се катери само по плочата
Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 7 примки

спортно Екипиране: лепени клинове
Необходим инвентар: 7 примки

Приложение 2

Жълтите скали (Калбура)

Жълтите скали – разположение (M25)
Скалите са високи между 25 и 35 м и се състоят от здрав едрозърнест гранит. Най-високата точка лесно
се достига по тревни кулоари от лявата и от дясната страна.
На схемите с червени точки са посочени местата на установките.
Номер

Име на
маршрут

Категория

Дължина,
Вид
м
катерене

1

Шишарка

5

5a+

25

спортно Екипиране: лепени клинове

2

Форца
Ферари

6

5c+/6a

25

спортно Екипиране: лепени клинове

3

Плочата

6+/7-

6a+

25

спортно Екипиране: лепени клинове

4

Бора

7-

6a+

25

спортно Екипиране: лепени клинове

5

Иглички

7

6b

25

спортно Екипиране: лепени клинове

Информация

Жълтите скали - общ изглед

Жълтите скали - лява част
Изготвил:
Николай Петков
2007

Приложение 3

Калбурска стража (Калбура)

Калбурска стража – разположение (M26)
Достигане От хижата се тръгва по Заешката пътека по посока Куклата. Минава се покрай и под Учебните
скали, които са най-близко разположените (10 мин) и от най-дясната им част се продължава почти по
хоризонтал по едва забележима, но все пак очертаваща се пътечка на север. Подсичат се тревни склонове,
като се минава под още две малки скални масивчета. Така се достига до ясно очертаващ се тревен улей Заления улей, който в горната си част достига на самото било на Калбура. По него се върви нагоре малко
(тук вдясно е прорязана в клека пътека към съвсем близките Жълти скали), до тук 20 мин. За още 10 мин се
достига в основата на стената на иглата.
Път за слизане Най-добре е да се слиза на рапели по туровете. При слизане пеша: от върха на игличката
се слиза малко до премката между нея и Калбурското било. От тук наляво почти по хоризонтал около 40 м
до единственото на склона малко дърво. От това дърво право надолу - с малки серпантинки между
скаличките и туфи до улея - около 40 м. Може да се пусне спортен рапел. Надолу още около 50 м до
началото на стената.
Стената на Калбурската стража, или иглата в Зеления улей, е висока около 80 м. Най-високата точка на
иглата се достига отляво по улея по стръмни тревни и тревно-скални пасажи. Те не са трудни за изкачване,
но не са особено приятни и лесни за слизане. Тази игла явно е представлявала някакъв интерес за
изкачване в миналото, свидетелство за което са намерените няколко скални клина достигащи отдясно до
таваните. Знае се, че от върха на иглата са провеждани учебни спасителни акции от ПСС. Първото
известно алпийско изкачване е през 1981 или 1982 година от Виктор Маразов в свръзка а алпинист от
Перник. Те правят най-десния тур по поредица от винкели, а вероятно дават и името на иглата - Калбурска
стража.

На схемите с червени точки са посочени местата на установките.

Калбурска стража - общ изглед

Калбурска стража - маршрути
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6+

4

6a

4b

Информация

Начало: В средната част на стената по плоча водеща към
надвесени винкели
Описание: 1-во въже: 25 м по лека плоча, по трудна в горната
си част, 5-, болт, която излиза на хубава тревна площадка по
надвесен винкел. Тук има болт с халка. 2-ро въже: През
надвесеното винкелче право нагоре, 4-5 метра, осигуровка
на клеми/френдове, до малък перваз. Нагоре или лявото или
алпийско,
дясното винкелче до плочата, която води до таваните (2
традиционн
болта). Ако се прецени тук може да се направи осигуровка.
о
Нагоре през таваните (2 болта), 6+/7-, след това по плочата,
6, 2 болта.
Път за слизане: или на 2 рапела по тура: 45 и 25 м, или на 3
рапела по съседния отдясно тур "На Калбура тура": 30, 20, 25
м.
Екипиране: общо 10 болта по тура (вкл. на площадките)
Необходим инвентар: комплект клеми и френдове

6+/7 6a
+

На
Калбура
тура

Вид
катерене

80

Начало: В средната част на стената
Описание: 1-во въже: 15 м лесни пасажи (1 болт за
осигуряване) водят в десния край на надвесите. Те се
преодоляват с 1 клин и 1 болт, 6+, диагонално надясно към
голяма площадка под друг надвес (тук има болт с халка за
слизането с рапели). Продължава се отлява на надвеса, 5+
до тревна площадка с малко дърво. Нагоре следва лека
плоча с 1 болт и хубав 10-метров винкел със здрава и хубава
алпийско,
скала, 5. Достига се голяма площадка, която надясно води до
традиционн
големия бор в тур "Винкелите". 2-ро въже: Нагоре през
о
надвесче и плоча под таванче, на която се вижда първия
болт, 6-. Над таванчето, 6+, има друг болт, след това плоча с
тънка цепка и 3-ти болт, 6. Леки пасажи нагоре и надясно
водят до финалната плоча, 1 болт, 6-.
Път за слизане: на 3 рапела по тура: 30, 20, 25 м.
Екипиране: по 4 болта на 1-во и 2-ро въже, болт с халка за
рапел на площадките
Необходим инвентар: комплект клеми и френдове
Начало: Леки пасажи по посока поредица от винкели в
дясната част на стената
алпийско, Описание: Турът следва поредицата от винкели в лявата
традиционн част на стената. На места има скално-тревни пасажи.
о
Път за слизане: През клека до върха на иглата, от там на
рапели по тур "На Калбура тура".
Необходим инвентар: клеми и френдове

Но
мер

Име на
маршрут

Дъл
Категория жин
а, м

Вид
катерене

Информация

Начало: Наклонен наляво скално-тревен кулоар
Описание: Турът е направен главно за изкачване с учебна цел. Може да

18

Мултипич

5+

5b

90

представлява интерес и през зимата. Първите две въжета могат да се направят
и на едно. 1-во въже (30 м). На 7-8 метър има отвесна широка цепнатина (5).
След това винкел извежда до първа площадка. 2-ро въже (30 м). Хубава плоча
алпийско, (5-) извежда на тревисто-скални пасажи. Следва скален бастион, който се
традицио преминава по нова плоча (4+). 3-то въже (30 м). Хубава цепнатина (4) извежда
нно
на площадка със скален блок. Прекосяване диагонално надясно извежда на
финалната наклонена наляво цепнатина (5-).
Път за слизане: На рапели по тура - 3 по 25 метра (50-метрово въже стига, но с
60-метрово е още по добре). Може да се продължи по ръба (т.н. "Маймунски
ръб)" нагоре 2 въжета (2/3 кат.), който е обрасъл с клек, и да се слезе по
описания за този тур начин.

Екипиране: На всяко въже има по няколко болта. На площадките - по 2 болта.
Необходим инвентар: Примки + комплект клеми и 2-3 френда
Начало: На шестия-седмия метър от земята се вижда малка каминка прорязана

19

Тревички

Изготвил:
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6-

5c

между две таванчета с черни на цвят натичания върху скалата.
Описание: Турът е направен главно за изкачване с учебна цел. Може да
представлява интерес и през зимата. 1-во въже (50 м). На 7-8 метър има
отвесна камина с удобни цепнатини (6-). Нагоре плочести пасажи с удобни
цепнатини за френдове и клеми (6-). Последните 20 м са по лесни тревноалпийско, скални пасажи (3-). 2-ро въже (40 м). Лека плоча (3) и тревен участък водят до
традицио скално ръбче, разположено между два тревно-скални винкела. По него (3),
нно
след това плоча с удобни хватки и стъпки (3+/4-) извеждат на ръба. Има
удобни места за осигуряване с клеми и френдове.
Път за слизане: С два рапела по тура (35 и 45 метрови), или ако разполагаме с
по-късо въже - на рапели по съседния отляво тур "Мултипич".
Екипиране: Първо въже 4 болта, второ - 1. На площадките по един 12 мм болт
с халка.
Необходим инвентар: Примки + комплект клеми и френдове

