
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
Станислав Атанасов

Email за контакт
Metchowe@gmail.com

Участник 1
Име и фамилия
Станислав Атанасов

Спортен клуб
КЕС Планински ангели- Ловеч

№ на планинската застраховка  
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992-046350/А  Австрийски алпийски клуб

Участник 2
Име и фамилия
Емилиян Колевски

Спортен клуб
Алтиус

№ на планинската застраховка
5510031064  Уника

 

Участник 3
Име и фамилия
Мартин Маровски

Спортен клуб
КЕС Планински ангели- Ловеч

№ на планинската застраховка
992-040671/А Австрийски алпийски клуб

 

Период на провеждане на изкачването: oт - до
2-3 септември прокарването и завършване на 
маршрута. 6 септември-свободното му 
преминаване

Стил, в който е извършено изкачването
Маршрутът е прокаран от долу на горе с 
използване на техника на изкуствено катерене и 
свободно катерене

Техническо описание на маршрута
Рила, вр.Злия зъб. 
Премиерата се намира на югоизточната стена и е директна линия през централната част на 
стената, преминаваща през средата на дясната характерна вежда.
Маршрут "I wanna be Рибката" 7c кат. 145 метра
Инфо за въжетата:
Трябват 14-16 примки. 
Може да се вземат сив, лилав и зелен френд (BD) и клеми, може и без тях 
Категориите по въжета:
1 въже- 45метра, 7a кат. / описаните джаджи
2 въже- 40 метра, 6c кат. / описаните джаджи
3 въже- 35 метра, 7c кат. / без джаджи
4 въже- 25 метра, 7а+ кат. / без джаджи
Повече инфо и снимки за маршрута има в сайта: http://www.katerene.bg/articles/i_wanna_be_ribkata

Средства за осигуряване и брой и вид на оставени клинове по стената
Основно са използвани анкерни болтове. Площадките са на два анкера с халки. Има няколко скални 
клина. Хубаво е да се носят сив, лилав и зелен BD френдове и комплект клеми. Тези, които не се 
страхуват от големи рънаути, могат и без тях.

Схема на маршрута
Схема 1
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Снимки на и от маршрута
Снимка 1
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Снимка 6

DSC04690.jpg
 

Снимка 7
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Снимка 10
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История на изкачването
Откриване на линията или обекта
Линията е набелязана преди 5-6 години от 
Мартин Маровски. Идеята е нова линия по 
югоизточната стена на вр. Злия зъб, Рила. 

Дата на прокарване на маршрута
2-3 септември 2017



Идеята бе фронтална линия през централната 
част на стената, преминаваща директно през 
дясната "Вежда".

Дата на свободното преминаване
6 септември 2017 свободно преминаване

Брой извършени опити до свободното 
преминаване
първо въже-флаш, второ въже- флаш, трето 
въже-втори опит, четвурто въже флащ

Друга информация
В деня на свободното преминаване, освен тримата, бе и Милкана Русева. По този начин 
направихме две свръзки.Най-трудното въже-трето, 7c кат. е минато свободно само от Емилиян 
Колевски в свръзка с М. Маровски.

Предложения
Ето нашето предложение за републиканското първенство по алпинизъм- премиерният маршрут "I 
WANNA BE РИБКАТА" с категория 7c.


