
Marcin Dudek    Rzeszów, 01.10.2012

KOMISJA WYPRAW I UNIFIKACJI POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
ul. Noakowskiego 10/12

00-666 Warszawa

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej zimowej wyprawy 
na kaukaską Ushbę, wierzchołek północny 4696mnpm, termin styczeń 2013 jako wyprawy 
Polskiego Związku Alpinizmu. Jednocześnie proszę o jej dofinansowanie.

1)
Opis celu i rejonu:

Ushba 43°07′34″N 42°39′11″E , góra dwuwierzchołkowa, wierzchołek północny 4696mnpm 
i południowy 4710mnpm oddzielone głęboką przełęczą. 

Naszym celem jest wierzchołek północny 4696mnpm, brak polskiego zimowego wejścia, 
według dostępnych źródeł. Góra leży w zachodniej części Kaukazu Centralnego, otoczona 
lodowcem Uszba  oraz  lodowcem Czałat.  Szczyt  w  całości  leży  po  gruzińskiej  stronie 
granicy. Wspinaczkę planujemy od strony Rosyjskiej  drogą północno-wschodnią granią, 
trudności 4a w skali rosyjskiej. Strona rosyjska tworzy pewne problemy logistyczne, ale 
znamy ten rejon z poprzednich wypraw. 

Pierwsze wejście:
W 1888 roku - John Garford Cokkin z przewodnikiem Ulrich Almer. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Uszba&params=43_07_34_N_42_39_11_E_type:city






2)
Termin wyjazdu:
Planowany termin to początek stycznia 2013 roku, w zależności od warunków pod górą. 
Działalność 3-4 tygodnie.



3)
Planowany przebieg wyprawy:
1-3 dzień - transport Polska - Mineralne Wody – Tereskola
4-5  dzień –  transport  sprzętu  do  obozu  Sheldy  i  w  kierunku  obozu  niemieckiego  na 
3200m, formalności na miejscu.
6-8 dzień – zakładanie obozów (obóz niemiecki 3200m, obóz na plato na 4000m)
9-14 dzień – planowany termin próby ataku
14-18 dzień – dni rezerwowe na wypadek braku warunków pogodowych
19-25  dzień –  dni  niezbędne  na  zwinięcie  obozów,  zejście  do  doliny,  powrót  do 
Mineralnych Wód. 

4)
Skład wyprawy:
Marcin Dudek – Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej  (leg. 698) – wykaz przejść w bazie PZA
Bogdan Bednarz – Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej  (leg. 529) – wykaz przejść w bazie PZA
Paweł Ząbek – Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej  (leg. 651) – wykaz przejść w bazie PZA

5)
Kosztorys na osobę +/- 9-10 tyś PLN / osobę.
Kosztorys szczegółowy na osobę:

– bilety lotnicze: 3000zł
– doposażenie w sprzęt (szczególnie puch): 3000zł
– noclegi na miejscu: 500 – 700 zł
– wyżywienie: 1000-1500zł (łącznie z liofilizatami)
– koszty logistyczne (zaproszenie, permit graniczny, rejestracja, wiza) – 500zł
– koszty transportu Mineralne – Tereskol – Mineralne – 300zł
– koszty nadbagażu i ubezpieczenia: 600-700zł 

6)
Zasady finansowania:
- Sponsorzy: w trakcie organizowania funduszy
- Udział własny: 4 - 5 tys. PLN / osobę
- PZA: przewidywane dofinansowanie na osobę: 3 tys. PLN / os. (łącznie 9tyś zł PLN)

7)
Dotychczasowe dofinansowania:
brak

8)
Ewentualny plan alternatywny:
W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków na górze. Działalność wspinaczkowa
w rejonie lub próba wejścia na Elbrus.

Z taternickim pozdrowieniem, licząc na pozytywne rozpatrzenie naszego podania.

Marcin Dudek
Bogdan Bednarz

Paweł Ząbek


