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Musina

An Orange House
Mini Guide
By Rich Mayfield

James Plym on Kamet Kristo 6a
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Мусина

How to assemble this mini guide.
View on your smart device. Or to print,
fold all pages in half, place inside front
cover and staple at the spine.

GPS на обекта: 43 08 44 N; 25 26 31 E, Най-близкото място за паркиране: 43 08 46 N; 25 26 09 E
Описание: Мусина е малко село на 18 км западно от Велико Търново, по път 303 в посока
Павликени. Обекта се забелязва лесно на юг над селото в долина, която разделя билото на две.
Маршрутите са до 25м по здрав варовик. Преобладават стени, ръбове и комини.

Text, topos and computer art
work by Rich Mayfield.
Published by and copyright to:
The Orange House.

Захождане: Най-близък паркинг на 600м или от пътя на 1,2км. От най-близкия паркинг тръгнете на
юг по края на полето за около 50м. Завийте наляво, ходете около 200м и влезте в гората и
следвайте малка пътека около 100м, която преминава през малко поточе точно преди обекта.

Information herein was correct at time
of publication.
No responsibility is
accepted for omissions or inaccuracy.
The state of fixed protection may
deteriorate, be updated, changed or
removed over time. This mini guide is no
substitute for sound judgement.
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Musina Crag
Cave

Tarnovo
Безопасност на катерене и етика:
Всички маршрути са спортни, наковани с новипозинковани анкерни болтове и планки.
Площадките са екипирани или двойка болтове с халки или с двойка болтове с халки и верига. За
обратна връзка или ако има нещо нередно, моля свържете се с мен.

Routes below 5+
Routes in grade 6

Claire Willet on Zdrasvei Bulgariya 5+

Routes 7a or harder

FA Rich Mayfield on Zagorka 7a Photo C Willett
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На 30 метра в дясно се намира:
1.

Цепката на скорпиона 6b (E2 5c) 18м

Традиционно катерене по пипкава стена с
доста и добри места за джаджи. Силово
излизане по цепка в малък тавани по стената.
Рапелна площадка.
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Project

6c 18m

На още 50 метра в дясно се намират:

1.

Летящия рейнджър

6с 22 м

7.

Св. Парашкева

4 25 м

Започва с лесно катерене, което води до
отчайващо гладка, пипкава стена към около 5
метра.

Катерене в комин до стръмния, открит връх в
дясно.

2.

Лесно катерене поръб с много свобода за
движение.

Прецизен и труден за разчитане маршрут,
който се катери по-лесно ако не стоите по
него.

3.

9.

Мисис Магвани

36-ти Улстер Див,

5 + 22 м

3 12 м

8.

Загорка

Кмет Христо

Супер лесна линия, перфектна за деца или за
първото виводене на маршрут.

Продължително
дюлфер.

4.

10.

Пещерка

6а+ 22 м

7а 25 м

катерене

Дан Френски

6а 22м
по

цепка

на

4 25м

Катерене по цепка докато може да се
прехвърли надясно в длъбнатина за няколко
метра. Достига се до цепнатина по объл ръб.
Не е толкова труден колкото изглежда.

Лесно катерене в комин. Внимавайте за голям
камък, който се движи, но не следва да е
опасен.

5.

Леко надвесена стена с много цепнатини в
дясно от камината.

Мусина

6b 18 м

Късо катерене по чиста стена, което
продължава надясно с дълго движение към
лесна част.
6.

Здравей България

5 + 25 м

Моят първи маршрут в България.Наистина
красив тур, който си заслужава да се пробва.
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11.

12.

Мусински

Никополис

6b 22м

6b 24м

Стръмно катерене с две трудни движения.
Силата и доброто стъпване са предимство.
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Маршрутът на Ян/Джан

6a 20 м

4.

Вдлъбнатината на Айви

6a 20м
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