
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:

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

Полетата отбелязани със * са задължителни.

Име за контакт
Станимир Желязков

Email за контакт
stannbo@gmail.com

Участник 1
Име и фамилия
Станимир Желязков

Спортен клуб
Клуб по катерене и алпинизъм НСА

№ на планинската застраховка  

http://bfka.org/docs/Pravilnik_DP_alpinizm_2014.pdf
http://bfka.org/docs/Pravilnik_DP_alpinizm_2014.pdf
http://bfka.org/docs/Pravilnik_DP_alpinizm_2014.pdf
http://bfka.org/docs/Pravilnik_DP_alpinizm_2014.pdf
http://bfka.org/docs/Pravilnik_DP_alpinizm_2014.pdf
mailto:office@bfka.org
http://bfka.org/


 

Участник 2
Име и фамилия
Виктор Терзийски

Спортен клуб
Клуб по катерене и алпинизъм НСА

№ на планинската застраховка
 

 

Период на провеждане на изкачването: oт - до
10 януари 2017

Стил, в който е извършено изкачването
Премиерно изкачване

Техническо описание на маршрута
Премиерно изкчване на десния водопад "Скакля" над с. Бов, Искърско дефиле. Обща дължина 100 
м., категория WI6. Перфектно залепване, супер мощен конус в основата, температурата -15, 
качеството на леда - хомогенен не трошлив с добри възможности за осигуряване, състояние чакано 
близо 15 години.
1 въже - 35 м. WI6 - вертикален лед над 15м, завършващ с леден надвес от дриперии.
2 въже - 35 м WI6 - вертикален лед в камина над 20м с надвесен пасаж от дриперии.
3 въже - 30 м WI 5 - вертикални участъци от по 10 м. преминаващи през две площатки.

Средства за осигуряване и брой и вид на оставени клинове по стената
Ледени цеви Laser Speed Ligh, Power by Petzl :)

Схема на маршрута
Схема 1
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Снимки на и от маршрута
Снимка 1
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Снимка 2
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Снимка 3
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Снимка 4
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Снимка 5
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Снимка 6

15940936_1223443187748864_152524830939607
7364_n.jpg

 

История на изкачването
Откриване на линията или обекта
От преди 15 години, но това бяха перфектните 
условия, изравнена дневна и нощна температура 
от -15 градуса

Дата на прокарване на маршрута
10 януари 2017

Дата на свободното преминаване
10 януари 2017

Брой извършени опити до свободното 
преминаване
 

Друга информация
Свръзка Станимир Желязков и Виктор Терзийски. Трите въжета са водени от Станимир Желязков.

Предложения
 


