
Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 1 

Екипиране и разекипиране на отвес – наказателни точки 

 1 2 

1. Неправилно подреждане на екипировката -2   

2. Незавит майон -5   

3. Неправилно подвеждане -2   

4. Липса на възел на края на въжето -3   

5. Липса на дублиране, където е необходимо -4   

6. Неправилно организиране на основно закрепване -2   

7. Къс или дълъг корем -2    

8. Неправилен избор на планка -2   

9. Неправилно обърнат карабинер или планка -1   

10. Неподреден/грешен възел (-1/-2)   

11. Триене на въжето -2 до -4   

12. Движение без или с неправилна самоосигуровка -2 до -4   

13. Неправилно преминаване на прехвърляне -2    

14. Незавита муфа -1   

15. Липса на сигнализация (комуникация) -1   

16. Изпускане на инвентар -2    

17. Неправилно прибиране на инвентара при разекипиране -2   

18. Забравяне на инвентар при разекипиране  -2   

   

   

   

   

   

   

Общо наказателни точки    

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 



Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 2 

Преминаване по стационарна система – наказателни точки 

 1 2 

1. Незавит майон -5   

2. Движение без или с неправилна самоосигуровка -2 до -4   

3. Невключване на карабинера на водещия самохват при 

ползването му на парапет -2 

  

4. Изпускане на инвентар - 2   

5. Друсване - 2     

6. Липса на сигнализация (комуникация) -1   

7. Сковани и бавни действия -1   

8. Невъзможност за достигане до края на системата -6   

   

   

   

   

   

   

Общо наказателни точки    

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 



Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 3 

Прихващане на пострадал – наказателни точки 

 1 2 

1. Контролно време 12 мин (при невъзможност за това време) -10   

2. Движение без самоосигуровка -2   

3. Оказване на помощ от пострадалия -2   

4. Непрогонена екипировка -2    

   

   

   

   

   

   

Общо наказателни точки   

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 



Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 4 

Преминаване на възел - наказателни точки 

 1 2 

1. Липса на  самоосигуровка при преминаване на възел -2   

2. Нефиксирано съоръжение за спускане -2   

3. Увисване на водещия самохват -2   

4. Неправилна сигнализация (комуникация) -2   

5. Неправилна последователност при преминаване на възела -2   

   

   

   

   

   

   

Общо наказателни точки    

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 



Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 5 

Картиране на пещера (участък) – наказателни точки 

 Отборно 

1. Контролно време …………… (спрямо участъка). За всеки 10 мин 

надвишаване -1 

 

2. Отклонение на крайната точка на хоризонталния план – за 

всеки метър отклонение -5 

 

3.  Отклонение на крайната точка на вертикалния разрез – за 

всеки метър отклонение -5 

 

5. За описание неотговарящо на изискванията -2  

6. Липса на подробности на картата (мащаби, дължина, 

дълбочина, име, картировачи, дата и т.н.) -2 до -4 

 

8. Липса на напречни сечения -2  

9. При невъзможност за картиране на участъка -10  

  

  

  

  

  

  

Общо наказателни точки  

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 



Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 6 

Възли – наказателни точки 

 1 2 

1. Осмица   

2. Осмица с две уши   

3. Плетена осмица    

4. Деветка    

5. Двоен тъкачески   

6. Булин   

7. Булин с две уши   

8. Стреме   

9. Пеперуда   

10. Шкотов   

11. Лентов   

12. Протриващ   

13. Самозатягащ   

   

   

   

   

   

   

За направата на неподреден възел (за всеки възел) -1   

За грешно направен възел (за всеки възел) -2   

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 



Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 7 

Изкачване на камина или траверс – наказателни точки 

 1 2 
1. Контролно време ………… (спрямо участъка). Просрочване -3   

2. Изпускане или подхлъзване -4   

3. Неправилен подход -2   

   

   

   

   

   

   

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 



Технически преглед Карлуково 2016, 6-8 май 

Пещерен клуб ____________________________________ 

Участници: 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________ 

 

Таблица 8 

Ориентиране в местност отборно – наказателни точки 

Наказателни точки за ненамиране или бавно намиране на 
точките. Ще бъдат определени на техн. конференция 
спрямо терена. 

Отборно 

1. Контролно време ………… (спрямо участъка). За всеки 10 мин 

надвишаване -…… 

 

2. Ненамиране на точка -……  

  

  

  

  

  

  

По усмотрение на съдиите могат да се описват и други грешки 

Общо наказателни точки на отбора ____________________________________ 

 

Оценители (име и фамилия): 

1____________________________________ 

2____________________________________ 

 


