
Kraków, 25.11.2022

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie realizacji wyjazdu do Peru i
wspinaczkowej działalności w rejonie gór Cordillera Blanca w Andach Peruwiańskich. Po
wyjeździe do Peru w 2021 roku i dobrym rekonesansie mamy kilka ambitnych, potencjalnych
celów. Dodatkowo znamy teren i logistykę co zdecydowanie ułatwi nam działanie w górach
Kordyliery Białej.

Skład wyjazdu:

Krzysztof Rychlik - KW Sakwa

Paweł Bańczyk – KW Sakwa

Termin:

01.08.2023 - 31.08.2023

Opis Rejonu i nasze plany:

Po zeszłorocznym wyjeździe do Kordyliery Białej w Peru i rekonesansie rejonu
postanowiliśmy wrócić i spróbować zaatakować ambitne cele na 5 i 6 tysięcznikach. Rejon
jest bardzo dobrze skomunikowany, przez co można łatwo dostosować cel w zależności od
warunków na ścianach. Głównymi celami są poważne i długie drogi alpejskie, jeśli jednak
warunki byłyby średnie, rejon ma do zaoferowania również trudne i ambitne drogi skalne.

Jako zespół jesteśmy w stanie dopasować się do panujących warunków, ze względu na
sporą wszechstronność naszych górskich i wspinaczkowych umiejętności.

Jednocześnie liczymy, że wyjazd będzie dla nas wielką lekcją działalności na dużej
wysokości w trudnym technicznie terenie.

Potencjalne cele:

Głównym celem wyjazdu jest pokonanie dwóch długich i poważnych celów o charakterze
alpejskim oraz przynajmniej jednej trudnej drogi skalnej.

Cele alpejskie:



-Nowa droga na Huandoy (6360)
-Trawers 3 wierzchołków Urusa (Urus Este (5420) -Urus Central (5495) -Urus Oeste
(5450))

Cele skale:

- Cruz del Sur (7c+ - 7b zależnie od relacji, 800 m),
- Chappie (7b+, 600m) - wszystkie wyciągi uklasycznione, ale nie znaleźliśmy

informacji o przejściu klasycznym drogi w ciągu.
- Andean Kingdom (7a+, 800 m), na północnej ścianie West Cashan (ok. 5716 m).

Nowa droga z 2019 roku, braci Pou.

Cele zastępcze:

W razie kiepskich warunków, drogi na niższych szczytach, jak Cabeza Clava 6c+ (Huanka
Punta, 4670 m), Burrito Chin de Los Andes 6b (Cerro Tornillo, 4900 m). Ewentualnie
działalność na wysokich, 6 tysięcznych szczytach w łatwym technicznie terenie w celu
nauczenia się działania na dużej wysokości.

Koszt wyprawy: całkowity i na osobę:

22000 PLN (11000 PLN/os.)

Loty: ok. 4500 PLN w obie strony

Przejazdy na miejscu: ok. 1500 PLN

Noclegi ok. 1500 PLN

Jedzenie: ok. 1000 PLN

Uzupełnienie sprzętu: 1500 PLN

Żywność liofilizowana: 1000 PLN

Zasady finansowania (na osobę):

całość: 11000 zł
udział własny: 4000zł
Dofinansowanie PZA: 7000zł

Wykaz przejść:

Nasze pełne wykazy znajdują się w internetowej bazie przejść PZA.



Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.

Paweł Bańczyk
Krzysztof Rychlik


