120 години Български туристически съюз
ТД “Черноморски простори” Варна
ПРАВИЛА
за провеждане на ЕДИНАДЕСЕТИЯ Национален преглед “Оцеляване в планината при зимни условия”
Цел и задача:
Национален преглед “Оцеляване в планината при зимни условия” е организиран от БТС с домакинството на ТД
“Черноморски простори” Варна с основна цел проверяване възможностите на туристическите Дружества и планинските
водачи да организират безопасно пребиваване в планината при сложни зимни условия.
Задачата е: Пропагандиране безопасното планинарство за всички и при всякакви зимни условия. Дружествата и
планинските водачи ще подобрят организаторската си работа със своите членове.
2. График на провеждане.
1 ден – пристигане на участниците в УЦ “Мальовица” до обяд, настаняване, обяд, инструктаж и провеждане на
прояви по оцеляване в планината, доуточняване на програмата; могат да се карат ски или да се наеме ски - учител за
всичките дни;
2 и 3 ден – провеждане на походи до близките хижи и върхове, уточняване на местата за изготвяне на „снежните”
пещери, хижи, иглута, траншеи и други;
4 ден – устройване на бивак от „снежни” иглута и пещери на безопасно подбрано място от участниците, нощуване
/по желание/ на открито;
5 ден – придвижване от бивака до УЦ “Мальовица”, разбор на проявата, връчване на грамоти, награди и
сувенири на отличилите се и отпътуване от УЦ на участниците.
3. Време на провеждане – 25 - 29 март 2015 г.
4. Участие и заявки:
Право на участие имат всички туристи от ТД, клубове по пешеходен туризъм, индивидуални участници, членове
на БТС. Същите трябва да са здрави, физически добре подготвени и екипирани за прояви при зимни условия във
високата планина. Подбор на групата се възлага на ТД „ Черноморски простори ”.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Медицинска бележка от личния лекар, планинска застраховка за не по-малко от 1000 лв. за дните на проявата,
лична карта, туристическа членска карта с марка за 2015 г., декларация за участие в проявата на собствена
отговорност /попълва се на място/, документ за планински водач или друга туристическа квалификация /при
наличие/.
Заявки за участие се изпращат на адреса на БТС или ТД”Черноморски простори” Варна, телефони: 0882 995 030,
052 802 302 или e-mail: prostory@abv.bg. Срок за заявки – не по-късно от 10 март 2015 г.
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5.Екипировка и съоръжения:
Участниците в прегледа да са екипирани според изискванията за зимни походи. Препоръчително е да носят:
спален чувал, ледокоп (пикел), шалте, снежна лопатка, челник, ръкавици (студоустойчиви), очила, щеки,
ветроустойчиво облекло и др. Допълнителна екипировка /при възможност/: снегоходки, самохвати, карабинери,
компаси, туристически карти, висотомер, GPS, личен санитарен пакет /аптечка/, брадва - сглобяемя, газови примуси,
посуда, помощни въжета и др.
6.Материални условия:
Разходи за пътни, дневни, нощувки и др. са за сметка на организацията, изпращаща участника или самия
участник. Такса за участие – 2 лв. на човек. БТС поема разноските по организацията на проявата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ:
Състав на групата – до 30 души.
1. Участниците могат да пристигнат и по-рано от 25.03.2015 г. след подадена заявка в ТД.
2. Цени на пълния храноден за четири дни - 132. 00 лв. за възрастни членове на БТС и 142.00 лв за нечленове но
БТС /вегетерианците заявяват участието си предварително/. Може да се осигури транспорта до и от
МАЛЬОВИЦА.
3. Наем на ски – използват се намаления за групата при наемане от ски от гардероба на УЦ.
БТС
ТД „ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ”

