ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ПРЕЗ
2021 г.
През 2021 г. спортната дейност беше напълно възстановена въпреки продължаващата пандемия
заради вируса ковид 19. Мерките срещу разпоространието на вируса у нас направиха
тренировъчния процес, организацията и участие в състезания малко по-трудно. Задължителните
тестове за ковид 19 при пътуване в чужбина значително оскъпиха участието на спортистите в
международния спортен календар. Но въпреки тези трудности може да отчетем една от найуспешните години за нашата федерация, в която в спортното катерене беше спечелена първата
световна титла при юношите и първи медал на световна купа при жените.
I. Спортна дейност
1. Ледено катерене
За поредна година БФКА няма участници в международния спортен календар в леденото
катерене. Причината е една – няма подготвени състезатели за участие в таквъ ранг състезания.
За съжаление се получи огромна празнина, оставена след силното поколение катерачи в
леденото катерене само допреди 7-8 год. Въпреки голямата популярност на леденото катерене,
което се вижда в зимните месеци на обектите на катерачните обекти, липсва стремеж към изява
на високо ниво в състезателната му форма. Това се вижда и от участието в държавното
първенство тази година – 15 мъже и 3 жени. Състезанието отново беше проведено на водопада
Скакля над с.Бов и на практика е Dry Tooling катерене.
2. Ски-алпинизъм
Международен спортен календар:
Световна купа, 29-30.01, Вербие, Швейцария
Никола Калистрин – мъже
- скоростно изкачване - 51-то място (58 участници)
- индивидуално - 57-мо място (59 участници)
Ивона Михайлова – жени
- скоростно изкачване - 29-то място (29 участници)
- индивидуално - 28-мо място (29 участници)
Световнo първенство - мастерс, 13-14.02, Деволи, Франция
Ивона Михайлова – жени 40+
- скоростно изкачване - 2-ро място (3 участници)
- индивидуално - 3-то място (3 участници)
Световно първенство индивидуални дисциплини, 2-6.03, Ла Масана, Андора

Никола Калистрин – мъже
- спринт - 28-то място (38 участници)
- скоростно изкачване - 38-мо място (45 участници)
- индивидуално - 41-мо място (45 участници)
Ивона Михайлова – жени
- спринт - 28-мо място (28 участници)
- скоростно изкачване - 22-ро място (22 участници)
- индивидуално - 27-мо място (27 участници)
Световно първенство отборно – дълга дистанция, 12.03, Ареш-Бофор, Франция
Никола Калистрин / Иван Геров – мъже
- отборно - 21-во място (22 отбора)
Продължава тенденцията резултатите и класирането на българските състезатели на
международно ниво да са във втората половина на ранглистата. Многобройни и комплексни са
факторите за това представяне и затова е необходим допълнителен анализ. За съжаление
виждаме все по-малко хора с желание и амбиции за изява в състезателния вариант на скиалпинизма, въпреки постоянно растящата популярност на ходенето в планините през зимата със
ски с колани.
В България състезателният сезон традиционно беше открит на Боровец през декември със
скоростното изкачване. През сезона се проведоха общо 7 състезания, които се утвърдиха също
като традиционни: Витоша зимен фест – индивидуално на 24.01, на Картала - държавното
първенство – индвидуално на 14.02, Купа „Сърнена гора“ за първи път на Белмекен, купа
„Мальовица“ – държавното отборно първенство на 20.03, купа „АТК“ – скоростно изкачване на
Черни връх на 27.03, купа „Пройката на 3.04. Положителен е фактът, че с малки изключения
състезанията се провеждат от различни организатори, това показва и потенциал за развитие на
спорта. Но и в този сезон отчитаме липса на нови лица в състезанията по ски-алпинизъм, а
особено тревожно е положението при жените, където участието е 1-3 състезателки.
3. Спортно катерене
Международен спортен календар
През 2021 г. спортното катерене направи своя дебют на Олимпийски игри. Отложените от 2020 г.
ОИ се проведоха в Токио, където катеренето беше представено от общо 40 състезатели, които
спореха за медалите в комбинацията. Включването на спортното катерене в олимпийската
програма първо на Младежките ОИ през 2018 г., а после и през 2020 г. даде голям тласък за
развитието и популярността на катеренето в световен мащаб. Броят на участниците в
официалните международни състезания се повиши значително във всички възрастови групи.
Изминалата година може да отчетем като една от най-успешните в историята на българското
катерене. За първи път българин спечели световна титла – Николай Русев в боулдъра при
юношите 14/15 г. Към нея той прибави и сребро на световното първенство – в комбинацията,
два златни медали на европейското първенство – в боулдъра и комбинацията и сребърен медал в
скоростта. За първи път българка спечели медал при жените - Александра Тоткова се окичи с

бронзов медал на световна купа в дисциплината трудност, както и 6-то и 8-мо място в отделните
кръгове. Александра постигна тези резултати едва в първата година на участие при жените. Слав
Киров завоюва още една европейска титла – в комбинацията при юношите 16/17 г., както и два
бронзови медала – в трудност и боулдър. Радващ е факта, че след тези най-изявени състезатели
следващият ешелон е също силен – Николай Ангелов и Боян Киров успяха да се наредят сред
първите десет на световното и европейско първенство.
Обнадеждаващ е фактът на успешно преминаване на младите ни катерачи в юношеска възраст
към състезанията за мъже и жени. Александра Тоткова направи впечатляващ дебют в първата си
година при жените в коронната си дсициплина трудност. Спорно треньорско решение я лиши от
участие в комбинацията на световното първенство в Москва, където имаше възможност да
направи поредно призово класиране при жените. Слав Киров също се състезаваше за първа
година при мъжете, започна обещаващо с 13-то място на европейска купа в боулдъра, но със своя
треньор предпочетоха да отложат участията в световната купа при мъжете за следващата година.
В края на юли във Велико Търново се проведе европейска купа по спортно катерене – трудност
за юноши и девойки. Състезанието беше планувано и утвърдено от IFSC да се проведе през 2020
г. в София в дисциплината боулдър. Поради пандемията обаче беше отложено за следващата
година, а поради допълнителните правила във връзка с неразпространение на ковид трябваше да
се проведе в по-голяма зала, което наложи преместване във Велико Търново, където има условия
за провеждане на състезания от такъв ранг само в дисциплината трудност. Поради недобро
планиране на международния спортен календар от страна на европейската федерация по
спортно катерене следващия кръг от европейската купа в същата дисциплина започваше само
след 3 дни в Жилина, Словакия, което изправяше отборите пред логистични проблеми с
пътуването от едното до другото място. Това обуслави слабото участие в състезанието у нас, на
практика отборите избираха да участват на едното или другото състезание и поради
разположението на Словакия в Централна Европа, респ. по-лесен достъп повечето отбори
предпочетоха участие там.
За втора поредна година през 2021 г. не се проведоха трите най-популярни състезания за деца до
14 г. в Арко, Имст и Петцен. Поради продължаващата пандемия и мерките против
разпространение на ковид 19 организаторите предпочетоха да не поемат излишни рискове с
провежане на състезанията. Надяваме се в следващите години тези прояви да бъдат
възстановени, защото са много полезни за най-малките катерачи, както и истински инкубатори
на бъдещи шампиони.
Участие и класиране в международен спортен календар
Европейска купа боулдър м/ж, 10-11.04.2021, Клагенфурт, Австрия
мъже (59 участници):
- Слав Киров – 13-то място
- Росен Руев – 39-то място
- Филип Дончев – 55-то място
жени (46 участници)
- Александра Тоткова – 19-то място
- Ерика Велев – 41-во място
Световна купа боулдър м/ж, 17-18.04.2021, Мейринген, Швейцария

мъже (101 участници):
- Росен Руев – 84-то място
- Филип Дончев – 93-то място
Европейско първенство ю/д, 1-5.05.2021, Перм, Русия
Боулдър
юноши 14/15 г. (28 участници)
- Николай Русев – 1-во място
- Николай Ангелов – 9-то място
- Боян Киров – 10-то място
девойки 16/17 г. (27 участници)
- Александра Тоткова – 8-мо място
юноши 16/17 г. (40 участници)
- Слав Киров – 3-то място
Трудност
юноши 14/15 г. (28 участници)
- Николай Русев – 4-то място
- Николай Ангелов – 11-то място
- Боян Киров – 12-то място
девойки 16/17 г. (25 участници)
- Александра Тоткова – 4-то място
юноши 16/17 г. (36 участници)
- Слав Киров – 3-то място
Скорост
юноши 14/15 г. (21 участници)
- Николай Русев – 2-ро място
- Николай Ангелов – 9-то място
- Боян Киров – 11-то място
девойки 16/17 г. (22 участници)
- Александра Тоткова – 14-то място
юноши 16/17 г. (29 участници)
- Слав Киров – 11-то място
Комбинация
юноши 14/15 г. (14 участници)
- Николай Русев – 1-во място
- Николай Ангелов – 5-то място
- Боян Киров – 8-мо място
девойки 16/17 г. (12 участници)
- Александра Тоткова – 3-то място
юноши 16/17 г. (14 участници)
- Слав Киров – 1-во място
Европейска купа боулдър ю/д, 15-16.05.2021, Грац, Австрия

юноши 14/15 г. (45 участници)
- Николай Русев – 1-во място
- Боян Киров – 10-то място
- Николай Ангелов – 18-то място
юноши 16/17 г. (48 участници)
- Слав Киров – 4-то място
- Иван Бонев – 37-мо място
юноши 18/19 г. (35 участници)
- Димитър Русев – 24-то място
- Матей Мицев – 31-во място
Европейска купа трудност и скорост ю/д, 11-13.06.2021, Имст, Австрия
Трудност
юноши 14/15 г. (43 участници)
- Николай Русев – 7-мо място
- Боян Киров – 13-то място
девойки 16/17 г. (36 участници)
- Александра Тоткова – 1-во място
юноши 16/17 г. (42 участници)
- Слав Киров – 9-то място
Скорост
юноши 14/15 г. (15 участници)
- Николай Русев – 1-во място
- Боян Киров – 10-то място
юноши 16/17 г. (14 участници)
- Слав Киров – 5-то място
юноши 18/19 г. (17 участници)
- Матей Мицев – 3-то място
Европейска купа трудност ю/д, 19-20.06.2021, Остермюндиген, Швейцария
юноши 14/15 г. (28 участници)
- Николай Русев – 3-то място
- Николай Ангелов – 8-мо място
девойки 16/17 г. (27 участници)
- Александра Тоткова – 2-ро място
Световна купа трудност и боулдър м/ж, 23-26.06.2021, Инсбрук, Австрия
Трудност жени (75 участници)
- Александра Тоткова – 18-то място
Боулдър мъже (114 участници)
- Росен Руев - 63-то място
Световна купа трудност м/ж, 1-3.07.2021, Виларс, Швейцария
- Александра Тоткова – 6-то място (53 участници)

Световна купа трудност м/ж, 12-13.07.2021, Шамони, Франция
- Александра Тоткова – 3-то място (62 участници)
Световна купа трудност м/ж, 17-18.07.2021, Бриансон, Франция
- Александра Тоткова – 8-мо място (56 участници)
Европейска купа трудност ю/д, 24-25.07.2021, Велико Търново
юноши 14/15 г. (14 участници)
- Николай Ангелов – 1-во място
- Николай Русев – 2-ро място
- Боян Киров – 4-то място
- Иван Русев – 14-то място
девойки 14/15 г. (9 участници)
- Ния Трифонова – 4-то място
- Йоана Христанова – 6-то място
- Ема Богоева – 7-мо място
- Вероника Игнатова – 9-то място
юноши 16/17 г. (12 участници)
- Слав Киров – 1-во място
- Васил Василев – 4-то място
- Иван Бонев – 8-мо място
девойки 16/17 г. (10 участници)
- Йоанна Недялкова – 10-то място
юноши 18/19 г. (10 участници)
- Петър Атанасов – 1-во място
- Матей Мицев – 7-мо място
девойки 18/19 г. (5 участници)
- Ерика Велев – 5-то място
Европейска купа трудност и скорост м/ж, 29-31.07.2021, Жилина, Словакия
Трудност
юноши 14/15 г. (24 участници)
- Боян Киров – 9-то място
юноши 16/17 г. (26 участници)
- Слав Киров – 3-то място
юноши 18/19 г. (13 участници)
- Матей Мицев – 12-то място
Скорост
юноши 14/15 г. (10 участници)
- Боян Киров – 5-то място
юноши 16/17 г. (10 участници)
- Слав Киров – 6-то място
юноши 18/19 г. (13 участници)
- Матей Мицев – 3-то място

Европейска купа боулдър м/ж, 7-8.08.2021, Краков, Полша
мъже (53 участници)
- Слав Киров – 24-то място
- Росен Руев – 33-то място
Световно първенство ю/д, 21-30.08.2021, Воронеж, Русия
Боулдър
юноши 14/15 г. (43 участници)
- Николай Русев – 1-во място
- Николай Ангелов – 11-то място
- Боян Киров – 25-то място
девойки 16/17 г. (46 участници)
- Александра Тоткова – 8-мо място
юноши 16/17 г. (38 участници)
- Слав Киров – 19-то място
- Васил Василев – 23-то място
Трудност
юноши 14/15 г. (44 участници)
- Николай Русев – 9-то място
- Боян Киров – 14-то място
- Николай Ангелов – 19-то място
девойки 16/17 г. (46 участници)
- Александра Тоткова – 4-то място
юноши 16/17 г. (42 участници)
- Васил Василев – 18-то място
- Слав Киров – 19-то място
Скорост
юноши 14/15 г. (35 участници)
- Николай Русев – 7-мо място
- Николай Ангелов – 10-то място
- Боян Киров – 24-то място
девойки 16/17 г. (36 участници)
- Александра Тоткова – 23-то място
юноши 16/17 г. (40 участници)
- Слав Киров – 9-то място
- Васил Василев – 31-во място
Комбинация
юноши 14/15 г. (16 участници)
- Николай Русев – 2-ро място
- Николай Ангелов – 5-то място
- Боян Киров – 9-то място
девойки 16/17 г. (22 участници)
- Александра Тоткова – 5-то място
юноши 16/17 г. (22 участници)

- Слав Киров – 5-то място
- Васил Василев – 16-то място
Световно първенство м/ж, 16-21.09.2021, Москва, Русия
Трудност жени (70 участници)
- Александра Тоткова – 12-то място
Боулдър мъже (97 участници)
- Росен Руев – 73-то място
Европейска купа боулдър ю/д, 9-10.10.2021, Соуре, Португалия
юноши 14/15 г. (32 участници)
- Николай Ангелов – 5-то място
- Боян Киров – 11-то място
девойки 14/15 г. (35 участници)
- Ния Трифонова – 20-то място
юноши 16/17 г. (38 участници)
- Слав Киров – 2-ро място
юноши 18/19 г. (34 участници)
- Слав Киров – 13-то място
През 2021 г. в спортното катерене се проведоха 8 държавни първенства, на които бяха излъчени
шампионите за годината в дисциплините трудност, боулдър и скорост в 7 възрастови групи,
както и в скалното катерене за мъже и жени. Още 2 състезания за деца до 14 г. се проведоха във
Варна и Стара Загора в дисциплините трудност и скорост. Запазва се положителната тенденция
за увеличаващо се участие в детските и юношески групи, където най-многобройното участие
беше от 136 състезатели в ДП боулдър. Не е така при най-горната възрастова група – мъже и
жени, където най-многобройното участие беше в ДП трудност – 46 състезатели, но благодарение
на Правилника по спортно катерене, който разрешава участие на състезатели над 14 г. в тази
дисциплина голяма част от участниците са в юношеските групи. На практика има само около 15
състезатели с право да се състезават само при мъже и жени. Вярно е, че в спортното катерене
има тенденцията за снижаване на възрастовата граница за върхова изява, но не може да не
отчетем, че у нас границата „мъже/жени“ в много случаи е решаваща и се достига от малко
състезатели.
Алпинизъм
И през 2021 г. отново имаше сложност в пътуването навън, наложено от пандемията от ковид-19.
Вероятно това е обяснението на факта, че за първи път нямаше постъпил и един проект в
областта на алпинизма за подкрепа от БФКА. По-голямата част от алпинистите предприемаха
изкачвания в нашите планини. Ботевата алпиниада на Враца в началото на м.май и алпиниадата
„Мальовица“, организирана от АК „Железник“ Стара Загора бяха двете прояви, в които можеха
да се включат алпинистите. Не може да бъде пренебрегнат фактът, че алпинизмът във всичките
му форми, със съществуващия свободен достъп до катерачните обекти, както закупуване на
екипировка е трудно да се контролира институционално, включително от БФКА.

II. Екипиране на катерачни маршрути
През 2021 г. и както всяка година, БФКА подпомогна проекти за екипиране на катерачни обекти
с материали - клинове и лепила. Бяха подкрепени проекти в различни обекти в страната –
Белидие Хан, Лъкатник, Враца, Врабча. Както и в предишните години, подкрепата от БФКА е
само за материали, на практика трудът на екипьорите е доброволен. За поредна година
катерачната среща за ДП скално катерене остави пореден екипиран с нови маршрути обект, този
път на Голямата дупка на Враца.
III. Общо събрание, Управителен съвет.
Редовното общо събрание на федерацията, на което бяха приети отчетите за предходната година
и утвърден бюджета за 2021 г., беше проведено през месец май. Бяха утвърдени отчетите на
БФКА за 2020 г. и бюджета за 2021 г.
Управителният съвет е провел 10 заседания през годината, повечето от които онлайн, което се
налагаше от ограниченията за събиране във връзка с ковид 19. Нямаше проблем с онлайн
провеждането на заседанията, управителния съвет регулярно вземаше необходимите решения.
IV. Клубове
БФКА започва годината с 29 клубове – членове на сдружението. През годината отпадна от
членство, а впоследствие възстановен СК „Диамант“, Карлово. Нови 3 клуба бяха приети за
членове на БФКА – АК „Пловдив“, гр. Пловдив, СККА „Чумерна“, Елена и КАК „Тренелариум“,
София. На края на годината в БФКА има 32 клубове – членове, от които един е почетен член –
Клуб на ветераните „Мальовица“, гр. Пловдив.
По Програмата за развитие на спортните клубове на Министерството на младежта и спорта за
2021 г. осем клуба – членове на БФКА получиха обща субсидия в размер на 80 хил.лв. Радващо
е, че благодарение на дейността на БФКА чрез държавния и международен спортен календар
клубовете – членове на БФКА могат да получават финансиране в такива размери само от ММС.
Тази програма на ММС от възможни общо пет остава за поредна година единствената избрана от
клубовете за кандидатстване за финансиране от ММС, което ограничава съществено
възможността за финансиране на дейността им.
V. Уеб сайт, социални мрежи и медийно отразяване
През годината на официалния сайт на федерацията има 66 публикации с общо 38 719
индивидуални преглеждания. Фейсбук страницата е харесана от нови 329 човека и на края на
годината е с общо 3101 харесали страницата на федерацията. Фейсбук страницата на БФКА, в
която се публикува текуща и по-неформална информация, както и споделя информация от други
страници и източници, за 2021 г. има около 200 публикации, малко над 6 000 посещения на
страницата, и 44 554 прочитания на публикации.
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