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Klub Wysokogórski Lublin

Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej

Niniejszym składam wniosek o przyjęcie wyprawy i o dotację celową z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, PZA na częściowe sfinansowanie wyprawy wysokogórskiej.

Wyprawa na 2 górę Świata – K2 (Chogori) 8611 m n.p.m., drogą przez Żebro Abruzzi.

1. Cel Główny – osiągnięcie w stylu sportowym głównego wierzchołka K2, bez użycia tlenu z
wykorzystaniem 4 obozów pośrednich.  Nie przewiduje się korzystania z  pomocy tragarzy
wysokościowych. 
Wyprawa ma również  na celu  poszerzenie  potencjalnej  Kadry na  zimową ekspedycję  K2
2019/2020 poprzez umożliwienie wcześniej wyselekcjonowanym uczestnikom zapoznanie się
z topografią góry oraz sprawdzenie reakcji organizmu powyżej  7/8 tys. m.

2.  Wybór  drogi  –  Żebro  Abruzzi,  droga,  którą  najprawdopodobniej  wybierze  zimowa
wyprawa na K2 2019/2020

3. Termin – 09.06 – 07.08.2019, przewiduje się, iż wyprawa będzie trwała - 60 dni zgodnie z
poniższym  harmonogramem,  w  zależności  od  szybkości  aklimatyzacji  i  warunków
pogodowych podczas akcji górskiej:
1. przylot do Islamabadu
2-3. Pobyt w ISB, organizowanie sprzętu i karawany, zakup żywności, uzyskanie
zezwolenia itd.
4-6. Przejazd/przelot do Skardu
10-17. Przejazd do Askole oraz trekking do Bazy
18. Osiągniecie Bazy
20-52. Akcja górska
53-57. Karawana powrotna do Skardu
58-59. Przejazd/przelot do Islamabadu
60. Powrót do kraju

Skład grupy:
Kierownik + 5 osób

Wszyscy uczestnicy są zrzeszeni w PZA, mają opłacone składki klubowe, są też w szerokim
składzie kadry PZA w programie PHZ. 

Koszt ekspedycji dla 6 uczestników – 246 800 PLN
- preliminarz uwzględnia następujące opłaty i koszty:
a. przelot do Islamabadu uczestników i sprzętu (cargo) oraz powrót do kraju 6 x 4 500 PLN =
27 000 + cargo 120 kg x równowartość ok. 10 $ 4 800 PLN) łącznie koszt – 31 800 PLN
b. Wizy, ubezpieczenie, wypożyczenie i obsługę łączności satelitarnej, opracowanie prognozy
pogody dla okresu ataku szczytowego – 30 000 PLN



c. opłatę dla agencji w Pakistanie (łącznie z kosztem pozwolenia i obsługi bazy), zawiera
transfer z Islamabadu do bazy i z powrotem – 6 x 7 000 $ - łącznie 168 000 PLN
d. Wyżywienie powyżej bazy – 7 000 PLN
e. liny poręczowe (3 000 m) i elementy asekuracji i zabezpieczenia drogi w ścianie, etc. 10
000 PLN

Przewidywany podział kosztów wyprawy:
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu (PZA) 216 800 PLN
- udział własny uczestników 30 000 PLN
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