
ЗИМНО ПЛАНИНАРСТВО “ОРИЕНТИРАНЕ В СНЕЖНАТА ПЛАНИНА“ 

 

За кого е подходящ курса 

Курсът е подходящ за планинари, желаещи да получат базови познания в 
ориентирането в снежни условия. Курсът ще даде възможност на участниците да се 
ориентират в непозната местност, използвайки топографската карта. 

 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Онлайн лекция на 18.02.21 г. от 18 ч 

Практически занимания на 20-21.02.21 г. 

TEMИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО 

Теоретична част: 

1) Топографска подготовка 

2) Карти и мащаби. 

3) Местност и елементи на местността. 

4) Местни предмети и условни топографски знаци. 

5) Релеф и начини на изобразяването му. 

 определяне посоката на наклона 

 денивелация 

 сборно изкачване 

 определяне големината на наклона 

 

Практическа част 

1) Разчитане на топографската карта и изменения вследствие на снежната покривка.  

2) Движение и ориентиране по местни предмети и релеф в гористия пояс. 

3) Движение и ориентиране по релефни форми в над гористия пояс. 

4) Особености на ориентирането в снежни условия. 

5) Избор на безопасен вариант на движение. Техника и тактика. 

 

 

ЦЕНА НА КУРСА 



185 лв. при група от мин. 4 участници 

Плащане само по банков път! 

Сметка: Централна кооперативна банка. Бенефициент - „ПЛАНИНИ И ХОРА – асоциация 
на планинските водачи в България” 

SWIFT CECBBGSF, IBAN: BG95CECB979010B6650800 

В основание за плащане трябва да бъде посочено името на кандидата и „такса 
ориентиране в снежната планина„ 

Цената включва:  

1. Подготовка и провеждане на обучението 

2. Специализирана екипировка за практическите занятия 

3. Инструкторски състав 

Цената НЕ включва:  

1. Нощувки и храна 

2. Транспорт  

3. Лична екипировка 

4. Планинска застраховка на всеки курсист за времетраенето на курса (задължителна). 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ 

Водещ на курса – Александър Шопов     

Курсът ще се проведе при наличието на минимум 4 участника.  

Моля да имате предвид, че за практиката ще ви е необходима екипировка адекватна на 
условията в зимната планина, както и специализирана екипировка:  

 Снегоходки 

 Лавинен уред, сонда и лопата 

 Щеки 

Моля да се записвате на: education@planini.eu 

Краен срок за кандидатстване – 8.02.2021 

Краен Срок за плащане на таксата — до 14.02.2021 


