В парк Ксилифор откриха атракциона Въжена градина "Роуптопиа"
Уникален и единствен за България атракцион „Въжена градина” бе
открит на 29 септември 2018 г. в парк Ксилифор до Велико Търново.
Лентата прерязаха Метин Мусов, Паскал Паскалев, председател на ТД
“Трапезица 1902”, и секретарят на дружеството Георги Димитров. Г-н
Паскалев благодари на дарителите и каза да очакваме и други съвместни
инициативи. Нека припомним, че това е второто голямо дарение на
двамата известни катерачи на ТД, първото е професионална стена за
спортно катерене в спортния комплекс на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".
Инициатор за построяване на съоръжението е Туристическо
дружество "Трапезица 1902". Въжената градина е изградена от
професионалисти на фирма "Уолтопия", чиито собственици, Ивайло Пенчев
и Метин Мусов, са известни катерачи от близкото минало, членуващи и до
днес в дружеството. Те го даряват за любители на екстремните
изживявания от цялата страна и гарантират за неговото качество и
безопасност. До съоръжението е разположена информационна табела, с
чиито указания непременно трябва да се запознае всеки, решил да се
пробва. Освен това много важен елемент за катеренето по въжената
градина "Роуптопия" е екипировката, особено обувките - задължително с
подметка с добро сцепление.
Въженият парк се състои от две нива, а всяко ниво има седем
препятствия, които ще помогнат на смелчаците да развият издържливост,
гъвкавост и добра физическа форма. Чрез препятствията всеки може да
тества своята наблюдателност, координация и баланс. Изисква се
концентрация през цялото време, за да се преодолеят всички препятствия.
Това е и една от основните мисии на фирмата дарител - да популяризира
активния начин на живот като създава иновативни съоръжения за спорт и
развлечение.
Самата Въжена градина, разположена на площ от 250 кв. м,
представлява равностранен триъгълник със стени по 15 м, а височината е
13.7 м. За начинаещите се препоръчва да започнат от първото, по-лесното
ниво. За желаещите да изживеят предизвикателството "Въжена градина"
има осигурен и инструктор - Ясен Долчинков, алпинист и планински
спасител.
Строежът на "Роуптопия" започна през май. ТД "Трапезица 1902"
извърши подготвителните строителни дейности преди монтажа на
атракциона, както и довършителните работи около самото съоръжение.
Средствата за инициативата са събрани от дарители на традиционния
Коледен бал на дружеството през декември 2017 г.
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