
Ucis de avalansa
Un salvamontist de 38 de ani din Rasnov si-a pierdut viata, dupa ce a fost surprins sambata de o
avalansa, intre Balea Lac si Balea Cascada. Barbatul facea parte dintr-un grup de 7 persoane, care
urcasera la Balea sambata dimineata. Avalansa i-a surprins pe 3 dintre ei, insa doi au reusit in ultimul
moment sa se salveze. 24 de salvamontisti l-au cautat sambata toata ziua pe colegul lor, insa din pacate
fara niciun rezultat. "Am avut o actiune de cautare in avalansa care s-a declansat sub cascada de la Balea
Cascada, cu 3 turisti dintr-un grup de 7. Unul a fost prins si a fost dus pana in firul vaii. Cautarea merge
foarte greu pentru ca e zapada umeda, e zapada grea, si foarte mare. Avalansa a curs pana in parau si e
foarte dificil pentru ca sunt stanci mari, s-ar putea sa fie sub stanci", a declarat sambata seara, la finalul
cautarilor, Virgil Grosaru, seful Formatiei Salvamont Cartisoara. 
  
  Cautat cu caini de salvare 
  
  Alaturi de salvamontisti, la operatiunile de cautare s-au folosit si cinci caini politisti, trei dintre ei adusi
de la Alba de catre reprezentantii Asociatiei Romane pentru Cainii de Salvare. "Am fost solicitati de catre
Centrul Chinologic Sibiu pentru o actiune de cautare a unei persoane fizice in avalansa. Avem in dotare
trei caini care sunt brevetati si o sa incepem cautarea cu ei, si cu tot echipamentul de care avem nevoie", a
spus George Popa, vicepresedintele Asociatiei Romane pentru Cainii de Salvare. 
  
  Gasit la un metru si jumatate sub zapada 
  
  Duminica dimineata, la prima ora, cautarile au fost reluate. La ele au participat in jur de 50 de
salvamontisti din Cartisoara, Sibiu si Rasnov, precum si specialisti ai SRI care au delimitat zona de
cautare dupa ce au localizat telefonul mobil al salvamontistului disparut. Cadavrul barbatului a fost gasit
pe marginea raului, la aproximativ un metru si jumatate sub zapada. 
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