
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ ПО СПОРТНО И СКАЛНО КАТЕРЕНЕ 

«ВАРНАКЛАЙМИНГ» 

Дейността на КССК „Варнаклайминг ” през 2019 г. бе насочена в няколко основни 

направления, подчинени на основната цел на клуба, а именно постигането на 

високи спортни успехи от състезателите и популяризирането на спорта сред 

децата и младите хора във Варна. 

Подготовка на състезателите от клуба и участието им в национални и 

международни състезания: 

През 2019 г. клубът създаде условия за ефективна подготовка на състезателите, 

чрез осигуряване на необходимите тренировъчни лагери и екипировка, както и 

спортна база за целогодишен тренировъчен процес. Запази се броя на активните 

състезатели на КССК „Варнаклайминг“, участващи в национални състезания. 

Стремежа ни бе да имаме участия във всички състезания от ДСК в повече 

възможни възрастови групи. Това от една страна допринася за натрупването на 

опит в състезателите, а от друга  - „развяването на флага” в катерачните зали в 

страната популяризира дейността на клуба като стожер на спортното катерене в 

Североизточна България. В основния състав на представителния клубен отбор 

бяха включени: Деница Алтънчева,  Ема Богоева, София Долгова, Адриана 

Михалева, Зара Гинева, Алескандър Киров, Никола и Михаил Рафаилови . 

Отборът ни през отчетната състезателна година имаше много висок коефициент 

на успеваемост в повечето от състезанията. Състезателите демонстрираха 

упоритост, сила и издръжливост, както и находчивост при разрешаването на 

катерачните предизвикателства. Ето и какво бяха постигнатите резултати през 

годината:   

1. Кръг от Купа България, Боулдър за деца, юноши и девойки 16-17 март 2019 

г. В.Търново: 

Ема Богоева – 3 място , София Долгова – 6  място;  

2. Купа България Болдър 30 март 2019 г., НСА София 

Ема Богоева – 3 място;  

3. Държавно първенство по катерене - скорост и трудност, НСА София 04.11. 

2019 г. 

Ема Богоева – 4 място , София Долгова - 5 място -Трудност 

Ема Богоева – 4 място , София Долгова – 7 място  Скорост 

4. Държавно първенство, Боулдър, София зала Бонсист 07.12.2019 г. 

Ема Богоева – 3 място, София Долгова – 4 място ; 



1. Купа България трудност и скорост за деца от 1-3 група Велико Търново 

09.11.2019 г.: 

Михаил Рафаилов – 3 място 1 група Трудност 

Зара Гинева – 10 място 1 група Трудност  

Никола Рафаилов - 5 място Трудност 

Александър Киров  - 8 място – 3 група Трудност 

Михаил Рафаилов – 4 място 1 група Скорост 

Алескандър Киров – 3 група Скорост 

Зара Гинева -10 място Скорост 

2. Държавно първенство Скорост и Трудност НСА София 04. 11 2019 г.: 

Михаил Рафаилов – 1 място Трудност 

Адриана Михалева – 12 място Трудност 

Михаил Рафаилов – 4 място Скорост 

3. Държавно първенство Боулдър София, зала Бонсист 07.12.2019 г.: 

Михаил Рафаилов – 2 място  

1. Държавно първенство Болдър 14.09.2019 г. София: 

Деница Алтънчева – 8 място жени 

2. Държавно Първенство Walltopia София 02.11. 2019 г. 

Деница Алтънчева - 3 място Скорост 

Купа България 2019г. -  5 място 

Ето какво е и крайното им класиране за Купа България 2019 г: 

- Ема Богоева – Бронзова купа 
- София Долгова – 6-то място 
- Михаил Рафаилов – 4-то място 
- Деница Алтънчева – 5-то място в генералното класиране при жените 

Крайно класиране на КССК „Варнаклайминг” за 2019 г. – десето място! 

И през 2019 г. продължи изключително положителната тенденция за излизане от 

залите и все по-упорита работа на скали. Проведоха се през месец май и 

ноември катерачни лагери на Враца и Карлуково. Бяха откатерени или 

разработени нови катерачни маршрути със средна и висока трудност. Все повече 

членове от клуба усвояваха уменията на традиционното катерене. 



 Екипиране на катерачни обекти и разширяване на катерачната база – 

естествено тази дейност е втората ни по важност основна дейност. На катерачен 

обект „Чудните скали” бяха разработени нови 3  маршрута от Росен Рафаилов 

и Живко Петров. 

Както знаете към момента клубът разполага с две стени. Едната стена, 

разположена в зала „Владислав”, е висока 15 м с отклонение от основата 8,5 м. 

, обща площ над 220 кв.м. и има 9 писти за катерене на долна осигуровка и 3 

установки за катерене на горна. Втората е боулдър-стена, построена в друго 

помещение.   

С работата на катерачните стени основно се занимаваха Калоян Стоянов и 

Валери Калудов. Помощ получаваха естествено от по-старите и опитни членове 

на клуба – Стан Калов, Росен Рафаилов, Карен Хазарян, Живко Петров , 

Павел Алтънчев, Александър Исаев, Жеко Чакъров, Десислава Стоянова и 

др.  

Калоян Стоянов и Валери Калудов посетиха Стената за пръв път през 2018 

година. Бързо развиха интереса си към катеренето. Скоро след като се научиха 

да катерят и осигуряват на долна, започнаха да показват на своите приятели как 

става това. В тази си "инструкторска" дейност показаха усет и ефективност. 

Постепенно през пролетта на 2019 г. започнаха да оказват съдействие на Стан 

Калов за работата на Стената. През лятото изкараха курс за начално обучение 

по катерене към нашия клуб, след който курс започнахме да им гласуваме 

доверие да работят на Стената самостоятелно. През настоящата 2020 година 

предстои да навършат 19 години. Показват силен интерес към спортното 

катерене на скали и на изкуствена стена. Отговорни са и педантични към 

обучаването на начинаещите, към общата сигурност в залата и (когато им остане 

време) към собствената си тренировка. Ние сме щастливи, че обикнаха нашия 

спорт и че внесоха глътка свеж въздух, от която клубът ни имаше нужда.   

Затвърди се положителната тенденция за работа с деца. Благодарение на 

определения график за тях и редовното  провеждане на тренировките им, през 

цялата година групата от двайсетина деца провежда заниманията си по катерене 

непрекъснато. Всичко това, естествено доведе и до една от основните цели на 

ръководството на стената, а именно увеличаването на членската маса на клуба. 

През 2019 г. най-накрая беше постигната договореност с управата на зали 

„Черно море” и започна работата по разширяването на Стената. Благодарение 

на труда на всички катерачи към днешна дата имаме напълно завършени и 

оборудвани нови 84 кв.м. катерачна площ. Огромно удоволствие за мен беше да 

видя ентусиазма и сплотеността на всички членове на клуба за осъществяването 

на тази  толкова чакана и жадувана мечта!  

Дейности по популяризиране на спортното катерене 



Управителният съвет ясно осъзнава, че за популяризирането на нашия спорт 

сред децата и техните родители е необходимо да се постигне едно добро ниво 

на видимост. Изключителна възможност за това дава участието ни в различни 

общински и национални проекти. През 2019 г. клубът се включи в празничната 

манифестация за 24-ти май като част от мероприятията, свързани с 

инициативата Варна – Европейска столица на спорта. 

Организиране на състезания от ДСК – за съжаление 2019 г. бе поредната година 

в историята на клуба, през която не организирахме нито едно състезание от 

Държавния спортен календар. Искрено се надявам това да не се превърне в 

тенденция и през 2020 г. да станем домакини на поне едно състезание. 

Естествено, че не е важно бройката на състезанията, а качеството на тяхното 

организиране и провеждане. 

Хубаво е да се възроди една забравена наша традиция, а именно 

вътрешноклубните състезания – те имат своя особен принос както за проверка 

на достигнато ниво от състезателите ( а и от всеки един от нас), така и за 

поддържането на конкурентността. Не е без значение и това, че тези състезания 

много подпомагат за укрепването на клубния дух.   

Провеждане на курсове за начално обучение по спортно катерене –                                             

През последните няколко години в клуба се бе затвърдила една традиция на 

непровеждане на курсове по катерене и алпинизъм. Причините за това бяха 

основно субективни – липсата на инструктори, които да разполагат с достатъчно 

свободно лично време, което да отделят за такива курсове. Осъзнавайки факта, 

че освен от стената за катерене, следващия начин за популяризиране на спорта 

и намиране на нови последователи е именно провеждане на подобни обучения, 

през 2019 г. най-накрая успяхме да  организираме и проведем два  начални курса 

по катерене и алпинизъм, в които взеха участие и успешно ги завършиха 

тридесет човека. От тях десет останаха като редовни членове в клуба. Заслугата 

за провеждането на курсовете е най-вече на Росен Рафаилов и Живко Петров.  

На редовно свое заседание през м. февруари УС взе решение през 2020 г.  да 

бъдат организирани и проведени два курса за начално обучение. Хубаво е да се 

помисли и за провеждането на алтернативни, по-къси по време курсове, които 

да водят до постигането на различни степени на подготовка и умения. 

В края на отчетния доклад искаме да се спрем и на един наболял въпрос – 

събирането и размера на членския внос, който въпрос става все по-проблемен. 

Членският внос не е основното перо в приходната част на клубния бюджет, но 

той е от голямо значение в началото на всяка финансова година. Освен това 

плащането на членски внос е и своего рода показване на принадлежност и 

съпричастност с клуб „Варнаклайминг” и това трябва да мотивира членовете да 

бъдат коректни. 



Голяма роля за успехите на клуба има и  председателя на „Варнаклайминг“ – 

Камен Кукуров, който с организационния си опит успя да поднови работата на 

актива си. 


