Aleksandra Przybysz
Wrocław

Wrocław 15.11.2011

Do Komisji Wypraw i Unifikacji Polskiego Związku Alpinizmu
Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do organizowanej przezemnie sportowej wyprawy
wspinaczkowej do Parku Narodoweg Getu położonego w okolicach miasta Guiyang w prowincji Guizhou
w południowych Chinach. Termin wyjazdu sierpieo/wrzesieo 2012, wyprawa planowana jest na okres 4
tygodni.

Cel główny:
Klasyczne powtórzenie drogi Lost in Translation autorstwa Arnaud Petita i Stephanie Bodet
(8a/a+,180m). Droga została otwarta listopadem 2010 roku w przygotowaniu do festiwalu
wspinaczowego Petzl Rock Trip 2011. Była to pierwsza tak trudna droga wielowyciągowa w Chinach i
zarazem najtrudniesza otwarta przez tą parę. Droga znajduje się w sektorze Great Arch i jej
najtrudniejsze wyciągi biegną dachem wysokiego na 150m, skalnego tunelu. "Wszystko w tym sektorze
jest ekstremalne, wyjątkowe i niesamowite: trudności dróg, rodzaj chwytów atmosfera, światło..." tak
opisany jest sektor w tym również ta droga w przewodniku z Października 2011 roku.
Trudności poszczególnych wyciągów : 7b+, 7c+, 8a/a+, 8a/a+.
Mimo poszukiwao nie znalazłam żadnych informacji o tym że w historii polskiego wspinania droga
wielowyciągowa o takiej trudności została kiedykolwiek pokonana przez kobietę.
W planach jest wspinanie z zespole kobiecym, razem z Japonką Takako Hoshi.

Great Arch z drogą Lost in Translation oznaczoną literą C (źródło: Roadbook Getu Valley)

Cel zastępczy:
Klasyczne powtórzenie drogi Nihao Wokepa (7c+/8a, 180m) autorstwa Marcosa Costy. Droga położona
w tym samym sektorze co Lost in Translation (Great Arch/ ChuangShang).
Otwarcie nowej drogi wielowyciągowej na ścianie pomiędzy sektorem Great Arch i La Voie du Milieu.

Great Arch z drogą Nihao Wokepa oznaczoną literą A(źródło: Roadbook Getu Valley)

Skład wyjazdu:
*Aleksandra Przybysz, KW Wrocław
*Takako Hoshi, Japonia, O'le Climbing team
Wykaz przejść Aleksandry Przybysz: złożono przez stronę internetową PZA
Kosztorys wyjazdu:
- 1500zł przelot, transport
- 2000zł wyżywienie, noclegi
- 1500zł sprzęt
Zasady finansowania
2500zł udział własny + 2500zł dofinansowanie z PZA.
Łączna wnioskowania kwota dofinansowania: 2500zł
Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA
wyprawa sportowa Madagaskar 2011

Proszę o akceptację mojego wniosku.
Z pozdrowieniem,
Aleksandra Przybysz

