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                                      DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez nas wyprawy w Himalaje Nepalu jako 
wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu oraz dofinansowanie jej.

SKŁAD:

Janusz Gołąb (KW Gliwice)

Michał Król (KW Warszawa)

Kacper Tekieli (KW Trójmiasto)

Wszyscy uczestnicy są aktywnymi członkami swoich klubów oraz wielokrotnie brali udział w centralnych 
wyprawach PZA. 

Kacper Tekieli jest instruktorem wspinaczki skalnej PZA.

TERMIN:

Październik - listopad 2018. Zakładamy, że cała wyprawa zamknie się w 5-6 tygodniach.

OPIS REJONU:

Tengi Ragi Tau (6938m) jest stosunkowo świeżo udostępnioną w celach wspinaczkowych górą. Leży na granicy 
Rolwalingu i Khumbu, a podejście pod nią możliwe jest z obu tych rejonów.

Tengi Ragi Tau od południowego zachodu
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Na pierwszym planie „niedokończona” południowa grań

Wciąż dziewicza południowa grań 

PUBLIKACJE NA TEMAT REJONU:



- próba zespołu Jordi Corominas – Oriol Baro południową granią góry : 
http://publications.americanalpineclub.org/articles/12201031102/Tengi-Ragi-Tau-south-ridge-attempt

- wspinaczka dziewiczą, zachodnią ścianą góry: 
http://publications.americanalpineclub.org/articles/13201213143/Parchamo-West-Face-Tengi-Ragi-Tau-West-
Face-Attempt

- http://publications.americanalpineclub.org/articles/12200338000/Asia-Nepal-Rowaling-Himal-Tengi-Ragi-
Tau-First-Ascent-of-Newly-Opened-Peak

- http://libertymountainclimbing.blogspot.com/2014/10/the-west-face-of-tengi-ragi-tau.html

ZAŁOŻENIA WYPRAWY:

Głównym celem naszej małej wyprawy jest poprowadzenie nowej drogi na Tengi Ragi Tau (6938m). Najbardziej 
interesująca wydaje się być zachodnia ściana góry, która mimo zaawansowanej próby amerykańskiego zespołu 
pozostaje niezdobyta. Mimo pokonania głównych technicznych trudności, nie udało się również zdobyć góry od 
południa i grań ta również pozostaje w strefie naszego zainteresowania (podobnie jak niezdobyta grań 
północna).

Dziewicza zachodnia ściana z wrysowaną linią próby zespołu amerykańskiego

KOSZTY:

Przewidywany, całościowy koszt naszego wyjazdu to 48 000 złotych.

orientacyjnie: 

-przelot i transport na miejscu: 12 000zł

-noclegi, wyżywienie, agencja 22 000zł

-uzupełnienie sprzętu i pozwolenia 14 000zł

ZASADY FINANSOWANIA:
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-sponsorzy/udział własny 21 000zł

-PZA 9 000zł na osobę

Dotychczasowe dofinansowania:

Każdy z uczestników wielokrotnie korzystał z dofinansowania PZA. W ostatnich latach były to:

-Kacper Tekieli: Shiviling 2016, wyjazdy alpejskie 2016, Broad Peak Central 2014

-Janusz Gołąb: Shiviling 2016, K2 2014, Annapurna IV 2014

-Michał Król: Annapurna IV 2014, Karakorum 2014, Kirgizja 2011

W imieniu całego zespołu proszę o rozpatrzenie naszego wniosku

z taternickim pozdrowieniem

Kacper Tekieli


