
Michał Król                                                                                       Nowy Targ, dn. 15.11.2011

34-400 Nowy Targ

                                   KOMISJA WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ
                                                POLSKI  ZWIĄZEK  ALPINIZMU
                              

Wniosek o dofinansowanie wyprawy na Trango Tower 2012.

  Zwracam się z prośbą do Szanownej Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA

 o dofinansowanie mojej wyprawy w Karakorum na Trango Tower w 2012 roku. Celem wyprawy 
będzie zdobycie Trango drogą Słoweńska – klasycznie, w stylu alpejskim. 

                              

                                Trango Nameless Tower – fot. Marcin Tomaszewski 



Mapa rejonu:

Planowany cel i termin wyjazdu :

Droga Słoweńska VI, 7a+, 900m. ( topo)

                                                       

Czas przejścia będzie zależał od warunków panujących w ścianie oraz aklimatyzacji zespołu. 
Teoretycznie to dwa dni do góry od podstawy ściany. Droga Słoweńska jest naszym głównym 
celem, jeżeli warunki atmosferyczne podczas całego wyjazdu będą nieciekawe to będziemy się 
wspinać na niższych turniach. Jeżeli wszystko będzie układało się pomyślnie i uda nam się 
zrealizować cel pierwszy dość szybko to planujemy spróbować swoich sił na innych ścianach w 
rejonie. 



Topo drogi: Wolfgang Kraus

Termin:  ok. 5-6 tygodni

Start – przełom lipca-sierpnia 2012r.



Powrót – początek września 2012r.

Sk  ład wyprawy :  

Michał Król KW Warszwa, wykaz wirtualny PZA ( starający się o dofinansowanie)
David Zavacky  26.11.1984 Stara Lubovna / Slovakia

 David  jest bardzo dobrym wspinaczem górski. Wspinamy się razem już drugi sezon. Na swoim 
koncie ma wartościowe przejścia skalne jak również mikstowe. Działał w Tatrach, Alpach oraz 
Kirgizji. Oto kilka wybranych przejść:

Skały:
 “Il bene” /sardinia 8a 

 “la passami tredici” /sardinia 8a 

 “life is carneval” /zadiel Sr 7c+ 

  “tortuga b” /osp slovenia 7c 

  “tritoni” / sardinia 7c 

  “el honk dai” / el chorro spain 7c 

   “silent agreement” / zadiel multipitch sport
                                   7b, 7c, 7a 

     Dużo dróg  w skali 7b+ os

Góry Tatry:

    “wolf variant” / volia veza 7b+ - pierwsze przejście klasyczne

    “odysea” / maly hrot 7a+  - pierwsze przejście klasyczne

    “staruch zavaky” / osarpance 7a+  - nowa droga

    “alica v krajine czarow” / tisovky M7 os

    “piranha” / slavkovsky stit M7 extension

“forbidden fruit” / svistova veza M6+ - nowa droga

 “big crack” / m.kezmarsky stit M6+ -  pierwsze przejście klasyczne

Inne:

Grand Capucin 



 “ O sole mio”  & “Gulliver” 2 days 2 routes team os

   Reissend nolan 3003 / wendenstocke swiss

  “nachtexpress” 250m 7a team 

   “caminando” 500m 7a + team os

 Kosztorys wyjazdu dla jednej osoby:

     Bilet lotniczy- 3500 zł 

     Agencja-  7000 zł 

     Sprzęt wspinaczkowy – 1500 zł

    Ubezpieczenie – 300 zł

 Ca  łkowity koszt wyprawy :  

                 12,300 zł – 1osoba.

    

  Zasady finansowania 

Oczekiwane dofinansowanie 5000 zł na osobę.

Udział własny ok. 7300 zł na osobę.

Sponsorzy –  brak danych.

Informacje o otrzymanych w przesz  łości dofinansowaniach z PZA.  

Michał Król

Miyar -  2005, 2006

Norwegia -  2006

Alpy -  2006, 2007, 2008

Nepal – 2008

Kirgizja – 2009

Nepal – 2010

Kirgizja -2011

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku, za co z góry serdecznie dziękuję.

                                                                                                         Pozdrawiam

                                                                                                         Michał Król


