
Kraków, 14.05.2019 r. 

Krzysztof Banasik 

Gabriel Korbiel 

 

Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu 

Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu w Dolomity. 

1. Uczestnicy 

Krzysztof Banasik (UKA) – posiada doświadczenie letnie i zimowe ze wspinaczek w Alpach 

(dofinansowane przez PZA w latach 2009,2010,2018) i Tatrach. Stale rozwija poziom sportowy i 

górski. Uczestniczył w wyjeździe na skalne drogi wielowyciągowe na wys. ok. 5000m n.p.m. do 

Indii w 2009 gdzie nabrał doświadczenia wyprawowego oraz do Kirgizjii w 2012 roku. Był 

członkiem Grupy Młodzieżowej PZA. 

 

Gabriel Korbiel (SAKWA) – członek Grupy Młodzieżowej PZA, swoje możliwości do pokonywania 

sportowych dróg przenosi na ambitne drogi wielowyciągowe. Uczestnik dofinansowywanych 

przez PZA wyjazdów letnich w Alpy w latach 2017, 2018.  

 

-wykazy przejść poszczególnych osób dostępny w elektronicznym wykazie przejść 

 

2. Termin wyjazdu 

Lipiec-Sierpień 2019 - dokładny termin jest zależny od pogody - być może wyjazd zostanie 

podzielony na dwa krótsze wyjazdy. 

 

3. Cele wyjazdu 

 

Głównym celem wyjazdu będzie dokonanie pierwszego polskiego, a zarazem klasycznego 

powtórzenia drogi Pressknodl na Cima Ovest di Lavaredo. Droga oferuje trudności 7c, a jej 

długość to 400m. Wyciągi jakie są na tej drodze to kolejno 6a+, 7b, 7b, 7b, 7a+, 7c, 6c, 7a, 6b, 6a, 

+ 4 wyjściowe wyciągi. Wystawa ściany jest północna co przekłada się na niską temperaturę, a 

dodatkowo powagę drogi podwyższa stopień obicia - spitów jest niewiele. 

 

Drugim celem jest Sognando Aurora na ścianie południowej Tofana di Rozes. Droga oferuje 

trudności 7b+, a jej długość to 600m. Opinia o tej propozycji przedstawia się następująco: "Beautiful, 

mental, challenging". 

 

Alternatywą są długie drogi na Marmoladzie i wybór rozgrzewkowych dróg na Tre Cime i w 

okolicach. 

 



 
 

 

4. Kosztorys  

Transport około 1000zł/os  

Wyżywienie: około 800zł/os 

Ubezpieczenie: 150zł/os 

Noclegi na campingu Alla Baita: 350zł/os.  

W sumie około 2300zł/os. 

 

5. Zasady finansowania  

Oczekiwane dofinansowanie PZA w trybie S i U: 1000zł/os.  

Udział własny: pozostałe koszty. 

 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 

 

Krzysztof Banasik 

Gabriel Korbiel 


