Нова катерачна стена във ВТУ
На новата катерачна стена ще се проведе Националния университетски
шампионат за 2015 г. - съобщи секретарят на ТД „Трапезица 1902“ - Георги Димитров.
След голямата радост, Божидар Любенов и Юлия Керемидчиева да са първи в
тазгодишната студентска надпревара, а отборът на ВТУ – АК „Трапезица 1957“ да е
втори в комплексното класиране – тази новина е поредно признание за приноса на
катерачите ни в развитието на този спорт.
Нека припомним, на 22 ноември 2014 г. тържествено бе открита новата
катерачна стена в спортната база на великотърновския университет. „Благодаря за
тази прекласна стена на всички наши спонсори – каза при откриването ректорът на
ВТУ, проф. Пламен Легкоступ. - Това е едно от най-добрите места за катерене и
искам да Ви поздравя, че сте тук, да Ви пожелая много успехи както в спорта, така и
в живота, а като казвам „в живота“ - имайте предвид, че животът включва и учението“
- обърна се ректорът към участниците в Държавното първенство по спортно
катерене за деца, младежи и девойки, което се проведе на 22-23 ноември на
новооткритата катерачна стена. В надпреварата участваха общо 12 отбора от цялата
страна във възрастовите групи за деца, младежи и девойки.
„Катерачното съоръжение е дарение от Ивайло Пенчев и Метин Мусов за ТД
„Трапезица 1902“, а дружеството от своя страна го предоставя на ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ за безвъзмездно ползване от всички професионалисти и любители на
спортното катерене – допълни Георги Димитров. - „Президентите на Уолтопия,
фирмата дарителка, Ивайло Пенчев и Метин Мусов, са от нашия алпийски клуб –
Метин Мусов е национален състезател и държавен шампион по катерене, а Ивайло
Пенчев е изкачил емблематичния връх Пти Дрю по ръба на Бонати. Двамата са
осъществили премиерно изкачване на скална стена (600 м) в Турция, което и до днес
е най-трудното скално изкачване правено от българи в южната ни съседка. Вече 15
години те работят за развитието на спортното катерене“ - поясни Димитров, като
благодари на всички спомоществователи, които подкрепиха осъществяването на
проекта за нова катерачна стена и за провеждането на Държавното първенство по
спортно катерене за деца, младежи и девойки и купа България.
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