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Планирането на риска в Планина 

е въпрос на оцеляване!



Ангел Колев  
Планински водач



Движение, правилно 

дишане и хранене
Практични съвети



Правилната стойка – ключът към баланса
Правилната стойка разпределя равномерно усилието по цялото тяло

Изправена стойка Изгърбен/Наведен 



Загрявка преди тръгване

 Глезени

 Колена 

 Тазобедрени стави

 Кръст

 Ръце



Движение с щеки

30 % 10 %

 Баланс

 Височина

 Разпределяне на натоварването

 Разтоварване на коленете

 Техника на ходене



Преодоляване на голям наклон

 Елховидна стъпка  Серпентини  Странично



Движение с Пикел и Котки

 Баланс

 По-голям разкрач

 Внимавайте къде стъпвате?



Какво да правим ако паднем?

 Вдигаме крака (ако сме с котки)

 Обръщаме се

 Забиваме пикелa

Клюн



2.Дишане

Правилно

 Дишането води темпото

 Дишане през носа

 Равномерно дишане

НЕправилно

 Темпото води дишането

 Дишане през устата

 Задъхване



Хипервентилация

Неравномерното дишане



Правилно 

 Тръгване нахранени

 Бързи въглехидрати

 Често хранене по малко 4-5 пъти

 Хидратиране

НЕправилно

 Тръгване на гладно

 Бавно разградима храна

 Рядко хранене по много 2-3 пъти

 Дехидратация

Умора и изтощението
Правилното хранене и хидратиране е важно условие, за да имаме сили



Времетраене на храносмилането
Коя храна се възприема най-бързо и коя храна ни дава най-много? 

40 мин 240 мин170 мин

95 Kcal 500 Kcal 650 Kcal

200 Kcal

40 мин

Ябълка - 1бр. Ядки-100гр Месо-200гр

Шоколад-100гр

40 мин

155 Kcal

Яйце – 1 бр.



Какво да си носим?

 Сандвичи

 Сушени плодове

 Енергиен бар

 Ядки

 Шоколад



Хидратиране

 Топла Вода (термос) 

 Лимон (Vitamin C)

 Мед

 Хидратин



Избор на маршрут 

 С кого да тръгна? На кого да се обадя?

 Продължителност на деня

 Денивелация, продължителност на маршрута

 Сложност на терена

 Ориентиране

 Прогнозата за времето



 Опитни приятели 

 Лицензиран водач

С кого да тръгна?



Каква е продължителността на деня?

На 15.1.2019

 ще изгрее в 7.53 ч.

 ще залезе в 17.17 ч.          

Продължителност 

9 часа 



Денивелация                 964 м.н.в

Продължителност 4ч и 10 мин

0ч 1ч 2ч 3ч 4ч

Характеристики на терена

 Начинаещи 200 – 700 м.н.в. (4-7ч)

 Средно напреднали 700-1500 м.н.в. (7-12ч.)



Сложност на терена
Освен с продължителност и денивелация един преход се характеризира и 

със своята трудност 

 Ръбове

 Отвесни участъци



Как да се осигуряваме?

 Две точки 

 Преместване по една



Може да гледате видео!



И какво става когато не сме достатъчно подготвени?

И не забравяйте, че после 

трябва да се върнете!



Ориентиране – основни методи

Какво ни трябва?

 Карта и Компас

 Маркировка

 Слънцето



Маркировка



GPS – модерната необходимост

Какво ни трябва?

 Зареден GSM

 App offline maps

 Power Bank



Видове полезни апликации

Какво ни трябва?

 ПСС

 Snow-forecast

 Oruxmaps

 OsmAnd

 Peak Finder

 Клинометир

 Компас



Алтернативни маршрути



Прогноза за времето

Къде можем да проверим?

 http://www.mountain-forecast.com

 http://weather.bg/

 https://www.befsa.com/

 https://www.pss-bg.bg/mountains/

 http://www.meteo.bg/

Националния институт по метеорология и хидрология

+359 2 9744409 / +359 884 40 86 70

http://weather.bg/
https://www.mountain-forecast.com/
http://weather.bg/
https://www.befsa.com/
https://www.pss-bg.bg/mountains/
https://www.mountain-forecast.com/


Какво да гледаме?



Online Камери



От къде да намерите още информация?

 Хижарите знаят най-добре!

 Форуми



1.Навици в градската 

среда



Задавайте си предизвикателства



Активности с лявата ръка

Навика променя физическите качества на цялата лява ръка и уравновесява  двете по

ловини на мозъка

Миене на зъби Тенис на маса

Навикът подобрява физическите качества на лявата



Използване на стълбите вместо асансьора

Навиът развива опорно-двигателната система и приспособява тялото към по-

лесно преодоляване на денивелация



Ходене на пазар с две платнени торби
Навикът разпределя усилието равномерно на двете ръце



Триглав 2864 м.н.в. 
74 год



Много повече от потребителско преживяване!




