
Wadim Jabłoński Kraków 17.10.2018

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyjazdu unifikacyjnego kadry młodych alpinistów z 
KW SAKWA do Doliny Bezengi (Rosja).

Skład
1. Wadim Jabłoński  – KW SAKWA
2. Maciej Kimel – KW SAKWA
3. Jonatan Zazula – KW SAKWA
4. Bartosz Ziemski – KW SAKWA
5. Mateusz Grobel – KW SAKWA / KW Katowice
6. Łukasz Stempek – KW SAKWA
7. Marco Schwidergall – KW SAKWA
8. Tomasz Rodzynkiewicz – KW SAKWA
9. Paweł Pieńkowski – KW SAKWA / KW Kraków
10. Damian Bielecki – KW SAKWA / KW Katowice

Termin
Wyjazd planowany jest na 3 tygodnie, w lipcu 2019 r.

Plan działania
W zależności od ceny biletów planujemy lecieć do Mineralnych Wód lub do Kutaisi w Gruzji. Stamtąd 
należy dostać się do Nalczyka, gdzie znajduje się biuro bazy Alpinlagier Bezengi. W Nalczyku 
uzupełnimy zaopatrzenie i zostaniemy przetransferowani do doliny Bezengi.

Specyfika działania w Dolinie Bezengi wymaga podporządkowania się tamtejszym regułom, tzn.
• Przed każdym wyjściem złożeniu planu działania i jego konsultacji u kierownika obozu
• 2-3 razy dzienna, regularna komunikacja radiowa z bazą

Uważam, że są to czynniki znacznie podnoszące bezpieczeństwo. W dodatku w rejonie Bazy bardzo 
sprawnie działa ratownictwo za pomocą śmigłowca. Celem wyjazdu jest wprowadzenie zespołów 
mających doświadczenie alpejskie w poważniejsze, większe góry z możliwie prostą logistyką i 
pewnym, bezpiecznym dostępem do ratownictwa.

Potencjalne Cele
Zamierzamy odbyć ok. 5-7 dniową aklimatyzację wraz z rozwspinaniem po łatwiejszych drogach i 
zaatakować 1-2 dłuższe i poważniejsze drogi.

Po aklimatyzacji planujemy wybrać (wg. indywidualnych predyspozycji zespołu i oceny rosyjskiego 
kierownika bazy) drogi na lokalne pięciotysięczniki z zakresu ros. 4A-5B. Nie przypisujemy tu 
konkretnych dróg do poszczególnych zespołów, gdyż ich wybór zostanie zdeterminowany po 
konsultacji, w zależności od warunków na miejscu. Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie 
rosyjskiej kadry, która mając doświadczenie w stopniowym przygotowaniu alpinistów według 
rosyjskiego systemu szkoleniowego, pomoże wybrać drogi dla każdego zespołu według ich 
predyspozycji i doświadczenia. Rejon Bezengi obfituje w szeroki wybór długich dróg skalno-lodowych 
o zróżnicowanym poziomie trudności. 



Cele aklimatyzacyjne
Poniższe masywy obfitują w dość dużą liczbę krótkich i średniej długości dróg z zakresu 2A – 4B (+ 
wyżej, ale nie rozpatrujemy trudniejszych dróg na aklimatyzację).

Masyw Ukiuu http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A3%D0%BA%D1%8E

Masyw Dumały http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0 

Masyw Urali

Cele główne
Dykh Tau – Droga Normalna 4B https://www.alexclimb.com/category/dihtauklassicheskiiymarshrut?
lang=eng 

Dykh Tau – Południowy Filar 5A http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%94%D1%8B
%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD
%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_
%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83_5%D0%90_%D0%BA._%D1%82%D1%80. 

Pik Puszkina – Droga Normalna 4B https://4sport.ua/news?id=30243 

Kosztan Tau – Przez Północną Grań 4B 
http://wiki.risk.ru/index.php/Коштан_по_Северному_гребню,_4Б 

Trawers Kosztan Tau – Pik Tikhonova (Zachodnią Granią) 5A http://wiki.risk.ru/index.php/Коштан_—
_Пик_Тихонова,_5А 

Pik Tikhonova – Lubienica 4A

Szchara – Droga Kokkina 5A / Północny Filar 5B

Dżangi Tau – Granią Północno Wschodnią 4B

Miżirgi Zachodnia – Zachodnią Granią 4B

Kosztorys 
Koszty na osobę:

1. Bilety lotnicze 2000 PLN
2. Wiza rosyjska 450 PLN
3. Noclegi i wyżywienie w bazie 2500 PLN
4. Jedzenie liofilizowane 500 PLN
5. Ubezpieczenie 250 PLN

SUMA 5700 PLN

Plan finansowy (na osobę):
 Udział własny 3000 PLN
 PZA – 2700 PLN

Wszyscy z uczestników mają na koncie długie, alpejskie drogi, oraz długie, tatrzańskie, zimowe 
klasyki (patrz: wykaz). Osoby, które były wcześniej w dolinie Bezengi: Jabłoński, Bielecki, Grobel.

Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku.

Z taternickim pozdrowieniem,
Wadim Jabłoński
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