
Wniosek o dofinansowanie

Zwracam się do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej z prośba o dofinansowanie:

1. Wyjazdu Szkoleniowo-treningowego do Rosji w celu przygotowania się do sezonu Lodowego 
Pucharu Świata i Mistrzostw Świata.

2. Udziału w Mistrzostwach Świata we wspinaczce lodowej w dyscyplinie: kombinacja.

Planuję wyjazd w terminie 01.10-17.12.2018. W tym terminie zamierzam spędzić ponad dwa 
miesiące na treningu w trzech największych ośrodkach wspinaczki lodowej w Rosji: Moskwa, Sankt 
Petersburg i przede wszystkim Kirow. W Polsce współpracuję z Aleksandrą Taistrą, która zajmuje się 
moim ogólnorozwojowym treningiem i fizycznym przygotowaniem do specjalistycznego treningu 
jesiennego, w Rosji za mój trening będzie odpowiadał Alexey Dengin – jeden z czołowych rosyjskich 
zawodników, kilkukrotny medalista Pucharu Świata. W zeszłym roku Alexey zajął drugie miejsce w 
Pucharze Świata wygrywając trzy z pięciu edycji. W przypadku dyscypliny na czas – planuje wspólne 
treningi z Ekateriną Feoktistową, zajmującą aktualnie trzecie miejsce w rankingu PŚ w tej dyscyplinie 
oraz wielokrotną medalistką Pucharu Świata.

Przewidywany harmonogram wyjazdu szkoleniowego: tydzień (może dwa) w Moskwie, dwa tygodnie 
w Petersburgu, miesiąc (może pięć tygodni) w Kirowie i powrót do Moskwy. W okresie 10-15.12 
planuję odpoczynek ze względu na Mistrzostwa Świata, które mają się odbyć w Moskwie w dniach 
15-16.12.2018. Są to pierwsze MŚ w kombinacji i jest to forma przygotowania wspinaczki lodowej do 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

W zeszłym roku do moich najlepszych osiągnięć, należy:

2. miejsce w Pucharze Europy w czasówkach w Finlandii

2. miejsce w rankingu PE w czasówkach

2x 11. Miejsce w Pucharze Świata w prowadzeniu (Włochy, Chiny)

13. miejsce w rankingu PŚ w prowadzeniu

Planowane wydatki:

1. wiza do Rosji – ok. 300zł

2. przelot do Rosji oraz pociągi na miejscu – ok. 2000zł

3. pobyt – ok. 11 000zł



4. noclegi – ok. 11 000zł

5. opłata startowa w MŚ – ok. 200zł

Razem: około 24 500zł

Pragnę podkreślić, że zgrupowanie ma mnie również przygotować do Pucharu Świata 2018/19 oraz 
Mistrzostw Świata 2019. 

Proszę o przyznanie dofinansowania powyższego wyjazdu. Ustalenie kwoty dofinansowania 
pozostawiam do decyzji Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej oraz Polskiego Związku Alpinizmu.

Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że aby wyjazd doszedł do skutku potrzebna mi jest wiza do Rosji.
Do tej pory wizy, które posiadałam, nie przekraczały dwóch tygodni pobytu na terenie Federacji 
Rosyjskiej. Bardzo prosiłabym o pomoc Polski Związek Alpinizmu w celu uzyskania takiej wizy. W tej 
chwili dysponuję obowiązkowym zaproszeniem rosyjskim, wystawionym przez Rosyjski Związek 
Alpinizmu (RMF). Boję się jednak, że może to nie wystarczyć ze względu na planowany długi pobyt. 
Prosiłabym aby Związek napisał pismo do Ambasady Rosyjskiej w celu usprawnienia procesu 
wizowego i zwiększenia możliwośći uzyskania wizy na tak długi okres.

W poprzednich latach otrzymywałam wielokrotnie dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych do Rosji 
oraz na zawody Lodowego Pucharu Świata, Europy, Mistrzostw Świata, Europy i inne 
międzynarodowe zawody drytoolowe.

Z taternickim,

Olga Kosek

Zakopane, 03.08.2018


