Warszawa, 29.10.2018

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie i dofinansowanie wyprawy w rejon doliny
Bezingi w Kaukazie Centralnym na terytorium Federacji Rosyjskiej na przełomie czerwca i lipca 2019 roku.
1. Skład wyjazdu:




Maciej Korzeniak (UKA Warszawa)
Mateusz Zabłocki (KW Warszawa)
Bartosz Kurowski (UKA Warszawa)

2. Plan wyprawy:
Po wielu latach wspinania w różnych górach świata (w Tatrach, Alpach, Himalajach, Prokletijach,
Dolomitach, Yosemitach, Pamiro-Ałtaju), za cel chcielibyśmy obrać osławioną kaukaską dolinę Bezingi.
Tym razem mamy zamiar skupić się na długich klasykach. Obycie z rejonem i zdobyte doświadczenie
pozwola nam zmierzyć się z poważniejszymi celami w kolejnych sezonach.
Pierwszy etap pobytu chcielibyśmy przeznaczyć na aklimatyzację. W tym czasie skupimy się na
łatwiejszych technicznie drogach na szczytach czterotysięcznych, z biwakami na dużej wysokości. Wybór
konkretnych celów będzie zależny od panujących warunków.
Główny cel wyjazdu to pokonanie przynajmniej jednej długiej drogi, wymagającej
charakterystycznej dla działalności wysokogórskiej logistyki. Ostateczne decyzje co do wyboru szczytu i
linii wspinania będziemy podejmować na miejscu, w oparciu o aktualne warunki.

3. Przykładowe cele:
-

Kosztan tau 5151 m, prawą częścią centralnego żebra płn. ściany, drogą Wasiliewa, 5B

-

Kosztan tau 5151 m, płn.-zach. żebrem zachodniej grani, drogą Kaliszewskiego, 5B

źródło: https://brytan.com.pl/oboz-grupy-wspinaczy-wysokogorskich-pza-na-kaukazie/

-

Ulluauz Baszi 4676 m, północną ścianą, drogą Naumowa, 5A

https://brytan.com.pl/oboz-grupy-wspinaczy-wysokogorskich-pza-na-kaukazie/

-

Pik Puszkina (5100 m n.p.m.), południową ścianą, 4B.

3. Termin:


15.06 – 15.07.2019

4. Kosztorys:





koszty transportu: 2000 PLN/os.
opłaty paszportowe, wizy, obligatoryjne opłaty bazowe: 1.500 zł
wyżywienie 1000 PLN/os.
sprzęt wspinaczkowy: 500 PLN/os.

Łącznie 5000 pln na osobę.
5. Zasady finansowania:



PZA: 7500pln (2500 PLN/os)
wkład własny: 7500 PLN (2500 PLN/os)

6. Dotychczasowe dofinansowania PZA:



Albania 2010, wyprawa PHZ Lhotse 2012, zgrupowanie GM PZA w Chamonix 2013,
Yosemite 2014, Yosemite 2016, Ak-Su 2017 (Zabłocki)
Yosemite 2014, Yosemite 2016 (Kurowski)

7. Wykaz przejść


Nasze wykazy znajdują się w internetowej bazie przejść PZA.

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.
Z taternickim pozdrowieniem,
Mateusz Zabłocki
Maciej Korzeniak
Bartosz Kurowski

