90 ГОДИНИ АЛПИНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
И
62 ГОДИНИ АЛПИЙСКИ КЛУБ
„ТРАПЕЗИЦА-1957” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
По време на тържественото честване – 90 години алпинизъм в България, председателят
на БФКА - Петко Тотев връчи плакет за цялостен принос в развитието на алпинизма, скиалпинизма и катеренето в България на Георги Димитров – дългогодишен треньор на Клуба.
Алпийски клуб "ТРАПЕЗИЦА-1957" към Туристическо дружество "Трапезица-1902"е
учреден през 1957 година. През годините клубът създава много алпинисти и катерачи, които
участват в националните отбори на Българския алпийски клуб, достойно защитават и
утвърждават спортното майсторство на национално и международно ниво. Неговите членове
са хора от различни поколения, професии и интереси. Обединява ги любовта към
предизвикателствата на природата и съдбата.
Основните дейности, които развива клубът са: състезателно катерене, алпинизъм и скиалпинизъм. Провеждат се обучения за начинаещи и стажове за преквалификация по спортно
катерене и алпинизъм. Отличното представяне в състезанията, алпиниадите, ски-алпийските
дисциплини и високопланинските експедиции са само малка част от пълноценния живот на
клуба.
Представители на Алпийски клуб "Трапезица - 1957" осъществяват множество алпийски
и стенни изкачвания в страната и чужбина: участие в подготовката на експедиция "Еверест84”; по повод 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър - самостоятелна експедиция до
най-високия връх в планината Памир – Гармо /7495 м./ и най-сложното в техническо
отношение изкачване в историята на българския алпинизъм - по южната стена на връх Гармо;
изкачване на връх Елбрус в Кавказ; покоряване на всички седемхилядници в бившия
Съветски съюз; участие в състава на Национална експедиция през 1989 г. с изкачване на
осемхилядника Анапурна; участие в експедиция до осемхилядника Броуд Пик в Пакистан;
осъществяване на едно от най-значимите изкачвания на клуба в Алпите - стената на Гранд
Жорас; изкачване на престижния масив Пти Дрю по ръба на Бонати в Алпите.
През годините в най-новата международна алпийска история на клуба са изкачванията
на върховете Монблан /4810 м./, Елбрус /5642 м./, Гросглокнер /3798 м./, Аконкагуа /6962 м./,
Казбек /5033 м./, Ухуру /5895 м./, Писко /5750 м./, Демавент /5671 м./ и др.
Състезатели от клуба вземат участие и са заемали призови места в Държавните
първенства по ски-рали във всички планини на страната. Вземат участие в националния отбор.
Изявени представители на клуба в състезателното катерене постигат много високи
резултати и престижни класирания в национални и международни състезания: Световно
първенство и Европейски шампионат за младежи, 1995 г., Балкански шампионат за мъже;
Световно и Европейско първенства за мъже през 1995 г.; Европейски купи; Държавни
шампионати при мъжете; Световно първенство за младежи през 2003 г. и много други.
Висока оценка за дейността и възможностите на клуба са домакинствата на състезания
с международен характер на новопостроената катерачна стена в ДКС «Васил Левски» гр.
Велико Търново. Тази стена през 2002 г. е оценена като една от най-добрите състезателни
стени в света: Шест Балкански първенства, три Европейски купи, три Световни купи и едно
Световно първенство, както и ежегодни домакинства на Държавни първенства и купи.
Усилената тренировъчна подготовка за постигане на високо спортно майсторство се
подпомага от изградените четири изкуствени катерачни стени във Велико Търново и
Килифарево.
Чрез високите постиженията на своите членове, Алпийски клуб "Трапезица - 1957" се
утвърди сред най-значимите алпийски клубове в страната и има водеща роля за развитието на
състезателното катерене, алпинизма и ски-алпинизма в България.
Тази година, се навършват тридесет години от провеждането на Световната купа за
мъже и жени, която се проведе през 1989 г. на скалния масив около манастира „Света Троица“.
В нея взе участие световният елит от катерачи при мъжете и жените, които дадоха висока
оценка за подготвените маршрути и цялостната организация на събитието. В исторически
план, това беше последното състезание в историята на международното катерене проведено
на скални обекти.

