АСОЦИАЦИЯ НА ПЛАНИНСКИТЕ ВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ ул. Георг Вашингтон 12 тел: 0988851941; 0988930714 e-mail: mountainsbg@gmail.com; gidoveaph@gmail.com; web: www.planini.eu

КУРС ЗА АЛПИЙСКИ ВОДАЧИ
На основание на чл.3 ал.1 т.2; ал.5 и във връзка с чл.4 ал.2; чл.8 и чл.12
ал.4 от Наредба № 3/7.03.2016. За образованието, практическата подготовка и
професионалната
квалификация,
необходими
за
придобиване
на
правоспособност за упражняване на професията "Планински водач",
Центъра за Професионално Обучение (лиценз № 200312076/01.11.2013) при
„Планини и хора“ – асоциация на планинските водачи в България, ще проведе
курс за придобиване на квалификация по второ ниво на професията
планински водач – Алпийски водач.
В курса могат да вземат участие лица отговарящи на изискванията на Наредба
№ 3 (да са правоспособни планински водачи; да имат минимум две години стаж,
като планински водачи) и да са издържали успешно приемните изпити.
Курса ще се проведе през учебната 2019/2020 (април 2019/април 2020),
приемни изпити – март 2019 – зимен и април 2019 летен.
Такса за участие в приемните изпити – 120 лв. (2 х 60 лв.)
Цена на курса – 900.00 лв. ( 2 х 495.00 лв.) / 260 учебни часа – летен и зимен.
Цената включва:
1. Обучение в рамките на програмата; 2. Наем на зала; 3. Специализирана екипировка за
практическите занятия;
Цената не включва: настаняване, изхранване и транспорт за практическите занятия, задължителна
лична екипировка, планинска застраховка на всеки курсист за времетраенето на курса.

Записване: През интернет на електронен адрес gidoveaph@gmail.com или в офиса на
асоциацията в София на ул. "Георг Вашингтон" № 12 всеки вторник от 15.30 до 18.30
За подробности, моля, свържете се с Орлин Чачановски на 0988930714
e-mail: gidoveaph@gmail.com o.chachanovsky@gmail.com
Таксата трябва да бъде внесена по банков път на
IBAN: BG95CECB979010B6650800 или през e-Pay: КИН- 9463565831
Приемните изпити и програмата са максимално доближени и съобразени с
изискванията и програмите на IFMGA.
Необходими документи: Молба; Професионално CV + снимки; Медицинско:
Диплома за средно образование (копие) Свидетелство за професионална
квалификация (копие)
Краен срок за подаване на документи – 15.03.2019г.
ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ НА 30/31 МАРТ 2019
Курса ще се проведе при наличието на минимум 6 участника.

Входящ тест за ниво “Алпийски водач”
Входящото ниво ще бъде разделено в две дисциплини: скално катерене и ледено и микстово катерене.
I.

Теоретичен.
Включва списък с изкачвания
•
•
•

на маршрути с дължина над 150 метра и категория на трудност 6а+..
на маршрути с дължина над 300 метра и категория на трудност 6а+.
на замръзнали водопади с дължина над 60 метра и категория на трудност 4+.

Дискусия за стила и време на изкачване.
II. Практически изпит.
•
•
•
•
•

Практическия входящ тест се проведе на два маршрута по 20-25 метра с категория на трудност
6b с обувки за катерене (еспадрили), като ще се съблюдава за правилна техника на катерене и
работа с инвентара.
Ще се катери още един маршрут с категория на трудност 5b по обувки с твърда подметка.
Всички маршрути ще се катерят с долна осигуровка и „он сайт“.
Катерене по лед с долна осигуровка WI 4 категория, като ще се съблюдава за правилна техника
на катерене и работа с инвентара.
Демонстрация на класически техники на ходене с котки и класическо сечиво.

Време на провеждане на входящо ниво теста: март/април, за да се проведе в рамките на 3 дни.
Входящият тест не е състезание но ще се вземе предвид времето за изкачване и стила. Главната цел на
теста е да се проверят вашите умения и знания по горе посочените дисциплини, като едновременно с
това се проверят и двигателните умения. След изпита всеки ще получи обратна връзка (разяснение)
относно компетенцията на всеки един участник в изпита.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Крайната оценка ще се формира от:
Текущият контрол
Обща оценка на работата по време на курса
Обратната връзка от практиката
Изпит : Теория и практика

София
07.02.2019

.

Директор на ЦПО при „Планини и хора“
Орлин Чачановски

