
Правилник за провеждане на Републиканско първенство по алпинизъм 

• I. ВЪВЕДЕНИЕ

Българската  федерация  по  катерене  и  алпинизъм  е  спортната  федерация,  която 
администрира  спортната дейност алпинизъм в  България.  Правилника  съдържа  реда  за 
определяне на републикански първенец по алпинизъм - стандарти, правила и задължения 
на техническия апарат.

Този  регламент  има  за  цел  да  обхване  като  критерии  за  постижение  всички 
ценности  от  същността  и  съдържанието  на  алпинизма,  като  се  стреми  да  запази  и 
поощрява откривателството, свободата и другарството в спорта.

• II. УЧАСТИЕ
За участие  в  Републиканското  първенство  по алпинизъм се  допускат  участници, 

отговарящи на следните условия:

1. Картотека в БФКА за съответната година 

2. Планинска застраховка. 

4. Навършени 16г., като трябва да се представи писмо от родителите, ако участниците са 
непълнолетни(16-18г.).

 5. Попълнена и изпратена информационна карта с изкачването  за участие в първенството 
на адреса на БФКА. 

III.  ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЯВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯ

 Маршрутни  карти  за  извършени  изкачвания  за  участие  в  първенството  се  приемат 
целогодишно при следния ред:

• Карти за участие в конкретната година се предават до 30- ти Октомври на адреса на 
БФКА. 

• Месец  ноември (от  01  до  05.11) всички  регистрирани  изкачвания  за  участие  в 
първенството  се  публикуват  на  интернет  страницата  на  БФКА и изложени в офиса на 
БФКА. В този 

• От 10.11 до 20.11, експертна комисия,  назначена от УС на БФКА, разглежда и се 
произнася по всички спорни въпроси и подадени контестации.



• Експертната комисия, публикува решението си за класирането от Републиканското 
първенство до 10 декември всяка година.

•  Всички  изкачвания  реализирани  в  периода  октомври/  декември  са  валидни  за 
предстоящата календарна година.

IV. МАРШРУТИ:

• Дължина на маршрутите – минимум две въжета с дължина не по-малка от 35 м.

• Местоположение – В първенството участват изкачвания реализирани на територията на 

Р.България

• Брой маршрути – за крайното класиране всяка свръзка трябва да избере един 

маршрут. 

• До участие се допускат само свръзки със завършени маршрути. 

• Освен премиерни изкачвания в първенството се допускат и извършени изкачвания по 

съществуващи алпийски маршрути.

• Изцяло екипирани маршрути с болтове (лепени клинове и други постоянни осигуровки) 

не се допускат за участие в класирането. 

• Информация за направените изкачвания от отделните свръзки се подава чрез попълнена 

маршрутна карта по стандартна форма (прил.1). Картата ще бъде достъпна в интернет 

сайта на Федерацията. 

V. ОТБОРИ (СВРЪЗКИ)

1. Състава на сръзките може да бъде освен мъже и жени и смесена – мъж и жена.

2. Свръзката трябва да бъде без смяна на състава при конкретното изкачване. 

3. Участници без предварително упоменатите документи и изисквания в регламента на проявата 
не се включват в класирането.

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНОТО ПОСТИЖЕНИЕ

При изготвяне  на  точките,  които  се  присъждат  за  отделните  маршрути  съдийската  комисия 
(комисията) се ръководи от следните критерии:



1. Трудност; 

2. Дължина; 

3. Ангажираност.  

Комисията може да присъди или отнема допълнителни точки за стил на катерене, отдалеченост 
и премиера.

VII. ПРОТЕСТИ:

1.  Всеки  участник  може  да  обяви  несъгласието  си  с  публикуваната  информация  от 
подадените карти на участниците, като се ангажира лично да предаде доказателства срещу 
подадената информация в срок до 06.11.

4. Комисията е длъжна да обяви своето решение по обжалването на резултатите писмено в 
рамките на  установения срок - 06.11 до 10.11.

VIII. ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА КУПА БЪЛГАРИЯ:

 Състав на комисията: Председател на комисията, Секретар, Членове на комисията – до 3 
души.

1. Председател – отговаря за съдийския апарат на състезанието, техният брой и подбор. Следи за 
цялостното  спазване  на  правилника  от  алпинистите.  Свиква  комисията  за  оценяване  на 
маршрутните  листове,  учства  в  решаването  на  спорни  въпроси,  обявявя  до  10  дни  след 
приключване на състезанието решението за класиране.

2. Членове на журито – Участват в оценяването на предадените маршрутни карти, както и в 
решаването на спорни въпроси по състезанието.

3.  Секретар – Грижи се за воденето на протокола от заседанията  на комисията,  актуализира 
информацията в сайта на БФКА за състезанието. Следи за спазването на установените срокове.

IX. РАЗНИ

1. Опазването на защитени територии трябва да бъде гарантирано от учстниците. 

2.  Участниците  в  първенствата  са  длъжни  да  използват  само  катерачни  съоръжения 
сертифицирани по UIAA.

3.  През м. ноември при възникнали протести и контестации, комисията, която ще оценява има 
възможност, ако прецени да провери спорни изкачвания или дадни категории за извършени 
премиерни изкачвания, които участват в класирането.



(Прил.1)

Регистрационна карта за участие в Републиканско първенство по алпинизъм

Информация за участниците:

Име………………….

Спортен клуб на , който участника е член………………..

№ на планинската застраховка……………..

(за всеки участник в изкачването се попълва  отделно тук в картата!)

• Период на провеждане на изкачването:…………………..

• Техническо описание на маршрута:…………………………..

( в описанието се включват схеми и снимки на и от маршрута, подробно се предава информация 
за всяко въже отделно)

• Стил, в който е извършено изкачването: ……………….

• Средства за осигуряване и брой и вид на оставени клинове по стената (ако има оставени!)

• История на изкачването: 

•  Откриване на линията, обекта(в случаите, когато изкачването е премиерно).

• Дата на прокарване на маршрута

•  Дата на свободното преминаване (ако има такова)

•  Брой извършени опити до свободното преминаване(валидно и за съществуващите 
маршрути, които са преминати свободно).


