БФКА - Регистрационна карта за участие в
Републиканско първенство по алпинизъм 2017г.
Тази регистрационна карта се попълва от всички желаещи да участват в класирането за
Републиканското първенство по алпинизъм на България през 2017.
Ако желаете да опишете повече от едно изкачване, моля направете го в отделни регистрационни
карти.
Награден фонд:
I място - 700 лв.
II място - 500 лв.
III място - 300 лв.
Крайният срок за попълване на картите е 5-ти ноември 2017г. След това всички регистрации ще
бъдат публично видими на сайта на БФКА. От 10 до 20 ноември, експертна комисия, назначена от
УС на БФКА, разглежда и се произнася по всички спорни въпроси и подадени контестации. До 10
деквмври експертната комисия, публикува решението си за класирането от Републиканското
първенство.
За повече информация относно критериите за оценка други организационни въпроси можете
да погледнете в правилника.

Трябва да получите мейл с потвърждение за вашата регистрация (погледнете и спам папката си).
За въпроси и коментари се объщайте към:

Полетата отбелязани със * са задължителни.

Българска федерация по катерене и алпинизъм
тел. 02 930 05 32; office@bfka.org
София 1040, бул. "Васил Левски" 75
bfka.org
Име за контакт
Нино Пелов

Email за контакт
nino.pelov@gmail.com

Участник 1
Име и фамилия
Нино Пелов
№ на планинската застраховка

Спортен клуб
КЕС "Вратица", Враца

1020021283/3

Участник 2
Име и фамилия
Цветомир Велковски

Спортен клуб
КЕС "Вратица", Враца

№ на планинската застраховка

Участник 3
Име и фамилия
Григор Зехиров

Спортен клуб
КЕС "Вратица", Враца

№ на планинската застраховка
Период на провеждане на изкачването: oт - до Стил, в който е извършено изкачването
10.06.2017 и 10.09.2017
традиционно, прокарване от долу
Техническо описание на маршрута
Sabbatical 90м 7+ - https://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=routeinfo&idRoute=4207
1 въже 30м - началото са вертикално набраздени скали, които преминават в здрава плоча, след
която се достига широка цепка между стърчащ наляво скален блок и основната скала - 6 категория.
От края на цепката се преминава плоча диагонално надясно към малко дръвче. Тук е и първия
пасаж на това въже, боулдър от 7 категория, който е осигурен с първия клин по маршрута. След
достигане на дръвчето се продължава нагоре до малко таванче, което се преминава отдясно - 7- и
клин за осигуровка. Следва здрава цепка за свободно катерене на джаджи до достигане на
площадката на първо въже - 6+. Площадка на болт и клин.
2 въже 25м - Красиво катерене по плоча с малки ръбчета и дупчици осигурено с болтове и клинове 7+. Продължава се по цепка за свободно катерене на джаджи до достигане на малко таванче - 5+.
От таванчето се траверсира 2 метра наляво до достигане на площадката на второ въже. Площадка
на 3 клина.
3 въже 35м - Красива цепка за свободно катерене на френдове нагоре и наляво извежда до
големия винкел от ляво на машрута - 7 кат.. Продължава се до края на винкела - 3 кат. и от там
нагоре към болтовете на площадката на 3-то въже по плоча с разнообразен релеф - 6 кат
Средства за осигуряване и брой и вид на оставени клинове по стената
1 в. - 2 клина + площадка на болт и клин
2 в. - 3 клина, 2 болта + площадка на 3 клина
3 в. - няма осигуровки(на джаджи) + площадка на 2 болта

Схема на маршрута
Схема 1
obsht_izgled-min.JPG

Снимки на и от маршрута
Снимка 1

kraq na treto byje otdolu-min.JPG
kraq na treto vyje otgore-min.JPG
nachaloto na pyrvo vyje-min.jpg
nachaloto na treto vyje-min.JPG
nachaloto na vtoro vyje-min.JPG
Nachaloto-min.JPG
Ceco v kraq na vtoro vyje-min.JPG
cepkata na treto vyje-min.JPG
Grigor po pasaja na vtoro vyje-min.JPG

История на изкачването
Откриване на линията или обекта
10.06.2017

Дата на прокарване на маршрута
10.09.2017

Дата на свободното преминаване
10.09.2017

Брой извършени опити до свободното
преминаване
0

Друга информация
Маршрута е прокаран за 2 дена на 10.06.2017 в свръзка Нино Пелов и Цветомир Велковски и
10.09.2017 в свръзка Нино Пелов и Григор Зехиров. На 10.06.2017 бяха прокарани първите 2
въжета, първото свободно онсайт с поставяне на 1 клин на пасажа и втори клин от втория в
сръзката на втория пасаж. Второ въже беше прокарано до средата по крайния вариант на маршрута
с изкуствено катерене и използване на небесни куки като втората половина беше прокарана чрез
свободно катерене по вариант от дясно на крайния. На 10.09.2017 2-рото въже беше "изправено" и
екипирано допълнително с 2 болта, а след това и преминато свободно. В същия ден беше
преминато и 3-то въже свободно на джаджи. Така на 10.09.2017 целия машрут беше преминат и от
двамата в свръзката свободно.
Предложения

