
Sprawozdnaie w wyjazdu do Margalef w Hiszpanii 

Termin: 20-01-20.02 2021

Uczestnicy: Mateusz Haładaj

Katalonia jest od lat najprężniej rozwijającym się ośrodkiem wspinania sportowego, obecnie znajduje 
się tutaj największa koncentracja najtrudniejszych dróg na Świecie, dlatego też staje się naturalnym 
celem do realizacji ambitnych przedsięwzięć sportowych. 

Cel Główny:

Margalef jest jednym z flagowych rejonów wspinaczkowych Katalonii, tutaj działam już od kilku 
sezonów, a moim głównym celem jest przejście mitycznej linii First Round, First Minute 9b autorstwa
Chrisa Sharmy, zlokalizowanej w sektorze Laboratori. Droga nad którą pracuję oferuje wyjątkowo 
skondensowane trudności, a do tej pory posiada jedynie trzy powtórzenia najmocniejszych wspinaczy
na Świecie: Adama Ondry, Alexa Megosa i Stefano Ghisolfiego. Od czterech lat trasa nie ma przejścia, 
mimo że każdego roku próbuje ją wielu najmocniejszych wspinaczy. 

Praca nad First Round First Minute w sektrze Laboratori. Zdjęcie Adam Kokot



Cel Alternatywny:

100km na północ od Margalefu znajduje się grota Santa Linya, która oferuje największą koncentrację 
dziewiątkowych trudności na Świecie, tutaj działam od dziesięciu lat po kolei realizując kolejne 
ambitne cele. W tym roku planuję dokończyć pracę nad jedną z trzech najbardziej wymagających linii 
w grocie – Catxasa 9a+.

Przebieg wyjazdu:

Intensywny miesiąc wspianania spędziłem tylko i wyłącznie w rejonie Margalef ze względu na 
obostrzenia pandemiczne i zakaz przemieszczania się pomiędzy rejonami. Nie byłem niestety w 
stanie odwiedzić rejonu Santa Linya, a baza noclegowa znajdowała się w Margalef.

Podczas 31 dni zrealizowałem 9 dni wspinaczkowych na projekcie głównym w sektorze Laboratori 
oraz 8 dni wspinaczkowych w innych sektorach, głównie w oferującym duży wybór dróg Espadelles.

Pomimo znakomitej formy, dobrej znajomość drogi i szybkiego progresu (drogę przeszedłem 
kilkukrotne z jednym odpadnięciem), warunki pogodowe (bardzo ciepła zima i duże nasłonecznienie) 
uniemożliwiły przejście First Round w stylu RP. Trening na głównym projekcie uzupełniłem o 
wspinanie po drogach wytrzymałościowych, które znałem wcześniej oraz przejście dwóch nowych 
drogach 8a OS, których nazw nie znam.

W Margalef działałem od dn. 20.01.2021, wyjechałem  20.02.2021 rano.

Podziękowania:

Dziękuję Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu za dofinansowanie tego wyjazdu.

Mateusz Haładaj


