ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТ КАЛОТИНА 2018
Отговорник Явор Цветанов
Кратко описание на местоположението, достъп: : Село Калотина се намира до границата
със Сърбия на 57 км от центъра на София и на 48 км от околовръсния път на София. Пътува се
по хубав път, Е80, на места почти като магистрала. Това е продължението на бул. Сливница,
преминава се през Божурище, Сливница и Драгоман. 10 км след Драгоман се следи за
отбивката за село Калотина, която е наляво, тъй като пътя след това минава през подлез под
главния път Е80. Вече по път 8001 след 3.5 км се достига центъра на село Калотина. Тук има
магазин. Продължава се по основния път 8001 в източна посока, пресича се селото и на изхода,
след последните къщи има разклон - държи се левия (основния) път (другия през мост пресича
реката). След малко отляво се виждат скалите (1 км след центъра на селото).

GPS координати 42.99723N 22.87839E
Вид скала: Варовик
Височина (m): минимална 15 метра, максимална 40 метра, средна 25 метра
Налична инфраструктура и пътеки за достъп: асфалтов път под скалите

Съвременно състояние: Има екипирани 9 маршрута в 2 сектора за спортно катерене
със средна височина 20 метра. Екипирани са на лепени клинове.
Отпуснати материали от ФБАК
Общо клинове 10 мм: 34 бр.
Общо клинове 10 мм с халка: 3 бр.
Общо клинове 12 мм: 3 бр.
2 туби лепило

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Турове в които са използвани материалите от ФБАК
Дължи
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Мърморко

6b
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Цветанов
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Fixe 10
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(същите като на
Мърморко)

Смехурко в сектор Зъбът

Бърборко и Мърморко в сектор Зъбът

Категориите на новите маршрути все още не са утвърдени, тъй като са изкатерени едва
по няколко пъти.
Моля да се изчака преди разгласяването им за финално почистване
Използвани материали
Общо клинове 12 мм: 3 бр.
Общо клинове 10 мм с халка: 1 бр.
Общо клинове 10 мм: 40 бр.
2 туби лепило
Забележка:
Останалите два клина 10 мм с халка са вложени в проект Комщица
Сложените в повече 6 клина 10 мм са взети от проект Комщица и Николай Петков

Явор Цветанов
София 19.11.2018г.

