Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС)
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Recommendations

Трябва да се очакват много
и големи самостоятелно
потеглящи лавини дори на
умерено стръмни
склонове. Ски излети не се
препоръчват.

Many large natural
avalanches can be
expected, even on
moderately steep
terrain. Ski touring is
not recommended.

Backcountry skiing,
free riding and
snowmobiling are
generally not
possible.

Възможни са лавини дори
при слабо допълнително
натоварване на много от
стръмните склонове.
Очаквани са много
самостоятелно потеглящи
лавини със средни
размери, а на отделни
склонове и големи лавини.
Дори малко допълнително
натоварване може да
предизвика лавини,
особено на уточнените в
бюлетина изложения и
наклони. Очаквани са
самостоятелно потеглящи
лавини със средни
размери, а на отделни
склонове са възможни и
големи лавини.
Възможно е потегляне на
лавини особено в случаи
на значително
допълнително

Avalanches are
probable from just a
low additional load on
many steep slopes.
Many medium, but
also big natural
avalanches in isolated
cases can be expected.

Фриирайд, ски турове,
каране на моторни
шейни и
катерене/излети в
потенциално опасен
терен не трябва да се
предприемат
Избягват се наклони
над 30°. Дори на поравни склонове
можете да бъдете
застигнати от големи
лавини от склонове
над Вас

Avalanches may be
triggered by just a
small additional load,
especially at the
specified steep slopes.
Some medium, but
also big natural
avalanches in isolated
cases are possible.

Избягвайте наклони
над 35° при склонове,
описани в лавинния
бюлетин като опасни
или на склонове, които
Ви изглеждат като
опасни.
На склонове с наклон
над 30° трябва да се
спускате един по един

Avoid slopes over
35° in those sloping
areas that are
mentioned in the
avalanche report or
appear particularly
dangerous.

Avalanches are
possible particularly in
case of large additional
loads, especially at the

Избягвайте много
стръмни склонове.
Поддържайте
дистанция между

Avoid extremely
steep terrain. Keep
your distance on
slopes that are so

Avoid slopes over
30°. Even in flatter
areas, bear in mind
the possibility of
naturally triggered
avalanches from
catchment areas
above.
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Low

склонове,
сравнително
слегнала и
стабилна на
повечето
склонове

steep
slopes,
otherwise
generally
well
compacted

натоварване на снега на
уточнените в бюлетина
изложения и наклони. Не
се очакват големи
самостоятелно потеглящи
лавини.

specified steep slopes.
Large natural
avalanches are not
anticipated.

Сравнителн
о слегнала и
стабилна

Generally
well
compacted
and stable

Потеглянето на лавини е
възможно само при
значително допълнително
натоварване на снега на
изолирани стръмни
склонове. Възможно са
само малки самостоятелно
потеглящи лавини.

Avalanches can
generally only be
triggered in case of
large additional
loads in isolated places
on extremely sloping
terrain. Only small
natural avalanches are
possible.
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каращите хора, найдобре карайте един
по един.
Пресичайте
склонове с наклон
над 30° един по
един.
Освен на много
стръмни терени или
локално навети терени
повечето склонове са
безопасни

steep that kick turns
make them easier
to ascend. Cross
slopes over 30° one
at a time

Apart from
extremely steep
terrain, conditions
generally safe from
avalanches.

Уточнения:
Стръмни склонове – такива с наклон над 30°
Много стръмни склонове – такива с наклон над 40°
Малко допълнително натоварване – самостоятелно преминаване на скиор/сноубордист без резки завои и натоварвания, без падания; Преминаване на хора с
разстояние поне 10 метра помежду им
Значително допълнително натоварване – двама или повече скиори/сноубордисти без достатъчно разстояние между тях; Прилагане на натоварване от
снегоотъпкващи машини, моторни шейни, експлозиви;

