
Място: гр. Враца 

местност Вратцата 

Организатор: 

 Клуб по Екстремни Спортове “Вратица” 



Четвъртък / 5 Май 

до – 21:00 ч   Пристигане и настаняване на участниците  

   Алпийски дом  
 

Петък / 6 Май   

до – 9:00 ч.   Записване на състезателите  

   Алпийски дом   

9:00 ч. – 9:30 ч.   Състезателен брифинг  

   Алпийски дом   

9:30 ч. – 20:00 ч.   Изкачвания  

   Врачански скали   

20:00 ч. – 22:00 ч.   Презентации 

    Алпийски дом – Алпийска беседка 
 

Събота / 7 Май   

6:00 ч. – 20:00 ч.   Изкачвания  

   Врачански скали  

20:00 ч. – +∞   Забава  

   Алпийски дом  
 

Неделя / 8 Май 

6:00 ч. – 14:00 ч.   Изкачвания  

   Врачански скали   

14:30 ч.    Награждаване и закриване на Алпиниадата  

   Алпийски дом – Алпийска беседка  

  

 



Община Враца   Кафе ELIA 
www.vratza.bg    www.elia-bg.com  
 

Българска Федерация по Катерене и Алпинизъм 
www.bfka.bg 
 

Спортен магазин АЛПИ 
www.alpibg.com  
 

Спортен магазин Аутсайдер 
www.outsider-bg.com  

„Симмет“ ЕООД - металорежещи машини 
 

Уеб дизайн компания WIZZARD 
www.wizzard.bg 

Ветеринарна клиника Гергьовче ООД 
www.gergiovche.com  

Рекламна агенция "PNT Communications" 
www.pnt-bg.com  

Природен парк Врачански балкан 
www.vr-balkan.net     

Планинска спасителна служба 
www.pss.bg      

Клуб по Екстремни Спортове “Вратица” 
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 Клуб по Екстремни Спортове “Вратица” е 

правоприемник на бившия клуб по Алпинизъм 

към ТД “Веслец” – Враца. Членовете на клуба са 

хора, любителски занимаващи се с алпинизъм и 

неговите разновидности, обединени под общата 

цел да развиват и популяризират спорта в 

региона. Част от тази цел е възраждането на 

традиционната алпийска среща в град Враца или 

по-известна като “Първомайска алпийска среща”.   



 “Ботева алпиниада – Враца 2011” е кръг от 

държавния календар на Българската Федерация по 

Катерене и Алпинизъм и е включена в Общинския 

спортен календар за 2011 година. 

 На алпиниадата се очаква да вземат участие 

алпинисти - членове на български и чуждестранни 

клубове в различни възрастови граници - от юноши 

до ветерани. 

 Организира се за втори път от Клуб по 

Екстремни Спортове “Вратица” и има за цел да 

продължи традиционната Първомайска алпийска 

среща провеждана през миналото в град Враца. 



 Поканени са 33 клуба от страната, както и 

клубове от Сърбия, Турция, Полша, Словения, 

Македония и Румъния.  

 До момента (26 Април), 21 клуба са заявили 

участие в алпиниадата.  

 

 

 

 

  
Алпиниадата ще се осъществи с медийната подкрепа на Хоби ТВ 



Прохода Вратцата.  

В средновековието наричан Вратица, представлява символ на 

град Враца и се свързва с името на града. Проходът е ждрело 

на река Лева и е рядко красив и внушителен скален масив. 

Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския 

полуостров - над 400 м. и са най-популярния алпийски обект в 

България. По тях са трасирани над 350 алпийски маршрути с 

различна категория на трудност, някои от които са 

емблематични за българския алпинизъм - "Огледалата", 

"Втори конгрес", "Винкела", "Кучешки зъб" и др.  



За Контакти: 

club.vratitsa@gmail.com 

 Тел: 0889 32 32 65, 0898 62 20 89 


