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Клубно събрание

За пореден път се събрахме, за да обсъдим нещата, ставащи около клуба, да
преценим какви и как ги вършим, а също и да покроим малко планове занапред.

На събранието обсъдихме основно наболели теми, свързани с клуба. Стана ясно, че
до известна степен, някои неща ще претърпят промени, но като цяло схемата със скали,
стени и хора се запазва същата.

Ето и точките, по които основно говорихме:

1. Изготвяне на клубен календар с дейностите на клуба през 2014 г.

Идеята на клубния календар е да набележим дейности като: ходене до определени
места в България и зад граница
;
изкатерване на определени маршрути
;
организиране на състезания и други, както и да определим ориентировъчни дати за
реализирането им. По този начин всеки от нас ще знае кога и къде смятаме да ходим и
ще направи по-добра организация на плановете и времето си, за да се присъедини.

Интересно беше, че когато беше дадена идеята за календара, много от нас
предложиха идеи, които по-рано не са се реализирали, поради липса на айляци да
тръгнат в последния момент или просто идеите никога не са били чути.

1/5

Клубно събрание на „СК Чудните скали“
Написано от Georgi Antonov
Събота, 08 Февруари 2014 22:09 - Последна промяна Вторник, 08 Април 2014 10:53

Тъй като нямаше как да запишем и обсъдим всички идеи, решихме да бъде
създадена конферентна връзка, където всеки да има възможност да изложи своето
предложение и да коментира.

2. Членство в клуба и правомощия на членовете

Условията за членуване в клуба се запазват същите:

- желание да бъдете част от клуба и споделяне на общата кауза;

- попълнено заявление за членство с одобрение на поне двама текущи членове;

- платен членски внос.

Правомощията на членовете на клуба, също се запазват:

- отстъпка от месечната карта за катерене на стената;

- освобождаване от дневна такса за катерене на скали;

- право на ползване клубния инвентар, с предварително уведомяване членовете на
управителния съвет за това;
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- отстъпка при покупка в магазини „Яко”, „Стената”и други магазини за екипировка;

- при желание, издаване на карта към клуба за намаление при покупка във верига
магазини „Sport Depot“;

- при желание – карта към UIAA и БФКА за отстъпки по хижи и други учреждения,
която може да бъде използвана и зад граница;

- всеки член има право да отправя предложения и искания към Управителния съвет,
които да се обсъждат на събранията;

- и накрая, но не на последно място, всеки член има пълното право да бъде колко
си иска активен, който колкото и с каквото може, в името на общата кауза.

3. Правила на стената за катерене и на скали

Една от най-обстойно обсъдените теми. Като цяло, правилата се запазват същите, с
известни промени и нововъведения, а именно:

- таксите за катерене в залата се запазват същите;

- работното време на стената също се запазва (всеки ден от 18:00 до 22:00);
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Промени има основно в правилата, свързани със сигурността и правилната
експлоатация на инвентара в залата:

- забранява се употребата на инвентар (въжета, карабинери, протриващи устройства,
седалки, примки и др.) за каквито и да било други цели, освен за катерене, в това число:
висенето, самоизвличането и люлеенето по въжетата и примките. По корабното въже,
висящо от тавана, е разрешено катерене само със седалка и осигурително въже,
забранява се люлеенето;

- забранява се осигуряването от хора, които нямат необходимия опит и
квалификация. Всеки, който иска да осигурява, трябва да демонстрира уменията си пред
инструкторите, основно отговарящи за сигурността в залата (Аспо, Геша и Илия). Тези,
които никога не са осигурявали и искат да се научат, могат да преминат няколкодневен
курс на обучение за осигуряване и боравене с инвентара, използван в залата. Ако след
края на курса, по преценка на обучаващия, не са усвоени изцяло техниките на
осигуряване, той може да бъде удължен, докато това стане;

- забранява се безразборното редене, премахване и преместване на хватки по и от
стената, особено на малчуганите. Някои от резултатите след неправилна намеса са:
изчезнали ключове, скъсани звездички, развалени маршрути и т.н. Ако някой желае да
създаде свой маршрут или просто да реди хватки, може да се обърне към инструкторите.

4. Скали и състезатели

нещо.

Не остана много време да коментираме по тази тема, но все пак си казахме по

Тези от вас, които са по-запознати, знаят, че разработихме един сравнително нов
обект за катерене в района на Чудните скали и яз. Цонево. Името на обектът е
„Манастира“ и вече има 23 маршрута за спортно катерене. Информацията за гидовника
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на обекта е подадена към администраторите на www.climbingguidebg.com и в най-скоро
време ще бъде публикувана. Всеки от вас, който ходи или е ходил там, може да даде
мнението си за направените маршрути, категории, имена и ако има някакви
несъответствия, да се направят съответните корекции.

Търсят се и други места за разработване на маршрути за катерене, с които да
кандидатстваме за екипирането им. По този начин, не само се създават нови катерачни
обекти, но и се оставя нещо полезно на хората, които ще отидат там след нас, в това
число и подрастващите.

Като стана дума за подрастващите, някои от вас знаят, че имаме няколко малки
състезатели, ентусиазмът на които задминава този на повечето от нас. С тях има още
много работа, надяваме за в бъдеще да се представят все по-добре и да има и други
такива малки ентусиасти, тъй като все пак те са бъдещето.

„СК Чудните скали“ – Варна

гр. Варна

23.01.2014 г.
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