
 

 

Mad Goat Tour 2007 
 

Правила за организиране на ски и сноуборд излети  към инициативата 
 

Инициативата „Mad Goat Tour” цели провеждане на ски и сноуборд излети в 
българските планини при спазване на няколко основни правила: 
 

1. Безопасност:  

• при подбора на маршрутите за движение в планината, участниците в 
даден излет целят избор на максимално безопасен маршрут, който да 
създава минимални предпоставки за попадане в лавина, подхлъзване по 
стръмни ледени и скалисти склонове, засягане от каменопади и др. Те 
използват лавинни предаватели, а при необходимост и котки за по-
безопасно предвижване. Участниците подбират маршрути за движение, 
които съответстват на техническата и физическата им подготовка. 

• При подбора на маршрут за спускане със ски или сноуборд участниците 
се стремят да избират маршрути, които отговарят като техническа 
трудност на нивото на подготовка, уменията и физическите им 
способности. Това става чрез предварително проучване на маршрутите 
по картен материал, чрез консултации с други скиори, оглед от други 
склонове и др. Преди предприемане на спускане правят анализ на 
състоянието на снежната покривка. Спускания се извършват само при 
наличие на показатели за ниска лавинна опасност. 

• При спускането си участниците карат един по един, с включени лавинни 
предаватели.  

2. Отношение към природната среда: 

• При излетите си участниците приемат природната среда в естествения й 
вид и се стремят в максимална степен да не го нарушат. Те не изхвърлят 
отпадъци, не късат растения, не чупят фрагменти от скали, не 
замърсяват водни течения и езера и др. При среща с животни запазват 
тишина и изчакват тяхното оттегляне при спряло движение. При 
движение в защитени територии се придържат към обозначените 
туристически маршрути.  

3. Отношение към туристическо имущество: 

• Участниците в излетите се стремят да опазят туристическата 
инфраструктура във вида, в който са я заварили. Те спазват 
установените в хижите и заслоните правила за поведение.   

4. Отношение към други посетители на планините 



• Участниците в излетите се отнасят към другите посетители в планините 
с уважение. При среща с хора, които практикуват дейности, с които се 
излагат на риск за здравето и живота си или възнамеряват да 
практикуват такива, им дават съвети да се съобразяват с уменията и 
възможностите си. При възникване на аварийни ситуации се стремят да 
помогнат на хората в беда или на Планинска спасителна служба. 

 
Предполагам всичко това звучи като „устав на пионера”. Но все пак ние бихме 
искали тези събития да са пример за това, как трябва да се ходи в планината, а не 
на обратното. За това ви молим да се придържате към описаните идеи, 
независимо от това, че начинът на написване може да не ви изглежда много 
приятен за четене☺ 
 
От името на БАССЕС: Момчил Панайотов 


