Polski Związek Alpinizmu
ul. Corazziego 5/24
00-087 Warszawa
SPRAWOZDANIE Z IMPREZY
(zagranicznej: zgrupowanie)
1. Miejsce i data sporządzenia sprawozdania:
Rzeszów 20.08.2018
2. Określenie wyjeżdżających:
kadra narodowa we wspinaczce wysokogórskiej
3. Nazwa imprezy, data, miejscowość, kraj:
Wyprawa „Bezingi 2018”
5. Data wyjazdu i powrotu
11.07.2018- 09.08.2018
6. Wykaz imienny kadry szkoleniowej i uczestników
Maciej Bedrejczuk – kierownik, zawodnik
Paweł Karczmarczyk - zawodnik
7. Warunki na jakich uczestniczono:
Częściowe dofinansowanie
wysokogórskiej
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8. Pełne informacje o świadczeniach otrzymanych od partnerów zagranicznych:
Nie otrzymano żadnych świadczeń
9. Dokładne informacje o otrzymanych środkach płatniczych (od kogo, z jakiego tytułu,
suma) i innych świadczeniach np. kieszonkowe, darowizny pieniężne, nagrody:
częściowe
dofinansowanie
w wys. 2700 PLN/osoba
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10. Informacje o ewentualnych uchybieniach i wykroczeniach:
Brak
11. Część opisowa, wyniki sportowe, poziom, sprawy dyscyplinarne, realizacja programu –
dot. zgrupowań i konsultacji
Zespół podczas wyjazdu odbył trzy wspinaczki
18.07.2018; Tiutiu Zach. 4233 m, pd. ścianą, drogą I. Hackiewicza,
Rosyjska kategoria: 5A (http://alpfederation.ru/mountainroute/911/)
Zespół napotkał trudności: 6c, WI3, AI1,

Przewyższenie ściany w linii drogi: 605 m.
Efektywny czas akcji górskiej (od namiotu do namiotu): 12h 40min

Rysunek 1 Dolna i środkowa część drogi Hackiewicza na Tiutiu

26.07.2018; Pik Puszkina 5108 m, pd. ścianą, drogą A. Ryskina
Rosyjska kategoria: 4B (http://alpfederation.ru/mountainroute/1090/)
Napotkane trudności WI2 AI2

Rysunek 2 Droga Ryskina na pik Puszkina

05.08.2018-07.08.2018; Dychtau Gł. 5223 m, pn.-wsch. filarem pn. grani,
drogą ”Gruzinów” (A. Niemsicwieridze)
Rosyjska kategoria: 5B (http://alpfederation.ru/mountainroute/1017/)
Napotkane trudności WI3, 5A, M5+
Efektywny czas akcji górskiej (od namiotu do bazy Bezing) 40h 10min
Efektywny czas wspinania 26h 28 min

Rysunek 3 Droga Gruzinów na Dych Tau

Kalendarium wyprawy:
11.07.2018
Wylot z Warszawy. Przylot do Mineralnych Wód z przesiadką w Moskwie. Przejazd do
miejscowości Elbrus. Nocleg.
12.07.2017
Dzień organizacyjny – zakupy brakujących towarów.
13.07.2017-15.07.2017
Okres niepogody, liczne burze, częsty deszcz. Oczekiwanie na „okno” pogodowe.
Z powodu nowych, nieznanych nam, regulacji o zakazie wychodzenia na szczyty leżące na
grani głównej (granica z Gruzją) szukamy zastępczych celi wspinaczkowych w rejonie
Prielbrusie.
16.07.2017
Przenosiny do bazy Ullutau, dolina Adyr-su
17.07.2017
Podejście pod południowe ściany Tiutiu, biwak na wysokości 3580 m n.p.m.
18.07.2017
Rozpoczęcie akcji górskiej. Wspinaczka na Tiutiu Zach. 4233 m, drogą I. Hackiewicza, pd.
ścianą, 5A (skala rosyjska). Wspinaczkę zaczynamy z wysokości 3494m n.p.m. Wszystkie
wyciągi przechodzimy w stylu OS. Maksymalne trudności drogi sięgają stopnia 6c w skali
francuskiej. Po wejściu na zachodni wierzchołek 4233 m n.p.m rozpoczynamy zejście. Po 12
godzinach i 40 minutach od wyjścia z namiotu jesteśmy w nim z powrotem.

Rysunek 4 Początek wspinaczki w miękkich butach na drodze Hackiewicza

Rysunek 5 Droga Hackiewicza

19.07.2018
Zejście do bazy Ullutau i zjazd do miejscowości Elbrus
20.07.2018
Przenosiny do bazy Bezingi
21.07.2018
Odpoczynek w bazie Bezingi, przygotowania do kolejnych wspinaczek (meldunek w punkcie
ratowniczym)
22.07.2018
Odpoczynek baza Bezingi
23.07.2018
Podejście pod pn. ścianę Krumkol 4688 m, z zamiarem przejścia drogi A. W. Timofiejewa,
pn. żebrem, 6A (skala rosyjska). W trakcie odpoczynku po podejściu obserwujemy ścianę i
warunki w niej panujące. Jest bardzo ciepło, linią naszej planowanej wspinaczki spadają
obfite lawiny kamienne. Na początkowych śnieżnych wyciągach widzimy głównie kamienne
rumowisko. Podejmujemy decyzję o rezygnacji z tego celu. Rozważamy jeszcze zmianę drogi
na nieodległym Koshtan 5152 m. Drogi tam zaczynają się wyżej i są większe szanse na dobre
warunki śnieżno-lodowe. Niefortunnie okazuje się, że wynajęte z magazynu PZA radio jest
niesprawne. Zmusza nas to do zejścia (nie mamy jak poinformować bazy Bezingi o zmianie
celu, co zapewne wobec braku łączności spowodowało by akcję poszukiwawczą i ratowniczą)
24.07.2018
Zejście do bazy Bezingi i decyzja o zmianie celu na Pik Puszkina 5108m, pd. ścianą, drogą
Ryskina, 4B (skala rosyjska)
25.07.2018
Podejście pod Pik Puszkina

26.07.2018
Rozpoczęcie wspinaczki o 6.30. Na wierzchołek wchodzimy w okolicach godziny 14. W
trakcie wspinaczki całość drogi przechodzimy z asekuracją lotną w stylu OS. Następnie tą
samą drogą zakładając asekurację schodzimy do namiotu ok 19.30 tuż, przed zmrokiem i
niewielkim załamaniem pogody

Rysunek 6 Pik Puszkina

27.07.2018
Zejście do bazy Bezingi
28.08.2018-03.08.2018
Odpoczynek w bazie oraz przeczekiwanie okresów kiepskiej pogody.
04.08.2018
Podejście pod drogę ”Gruzinów” na pn.-wsch. filarze pn. grani Dychtau Gł. 5223 m, 5B
(skala rosyjska)
05.08.2018
Rozpoczęcie wspinaczki o 3.00. Przy świetle czołówek przechodzimy ryzykowny początek
drogi biegnący śnieżno-lodowym kuluarem z wiszącymi serakami. Wspinaczka na wielu
odcinkach tego dnia jest stosunkowo prosta i wyjątkowo ryzykowna. Często zmuszeni
jesteśmy poruszać się na asekuracji lotnej z uwagi na brak dogodnych miejsc
stanowiskowych. Duża część drogi jest wybitnie krucha i wymagała od nas ogromnej
koncentracji. Po 16 godzinach i 19 minutach rozbijamy biwak na śnieżnej grańce.

Rysunek 7 Po przejściu najgorszego rumoszu na drodze Gruzinów

06.08.2018
Rozpoczęcie wspinaczki o 5.00 Po godzinie 12 wchodzimy na grań główną i łączymy się z
drogą klasyczną na Dychtau. Na grani zostawiamy sprzęt biwakowy i większość sprzętu
asekuracyjnego, dalej ruszamy w stronę wierzchołka na lekko w miarę możliwości zakładając
asekurację pomiędzy nami. Przed godziną 15 jesteśmy na głównym wierzchołku i
rozpoczynamy zejście. O godzinie 18 zakładamy kolejny biwak nieznacznie niżej miejsca
gdzie wcześniej zostawiliśmy depozyt.

Rysunek 8 Dych tau

07.08.2018
Rozpoczęcie zejścia o 5.00. Po 10 godzinach i 42 minutach dochodzimy do bazy Bezingi.
08.08.2018

Pakowanie sprzętu, przygotowania do powrotu.
09.08.2018
Powrót do Polski
Dziękujemy za udzielone nam wsparcie finansowe Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz
Fundacji Kukuczki. Sklepowi Weld za udzielone zniżki, Montano, Kuźni Szpeju,
Norweskiemu przedstawicielowi marki Petzl i wielu innym

Maciej Bedrejczuk
Paweł Karczmarczyk
.......................................................................
[podpis osoby sporządzającej sprawozdanie]

