Park Narodowy Keketuohai, prowincja Xinjiang, Chiny

SPRAWOZDANIE Z WYPRAWY
Celem międzynarodowej wyprawy była wspinaczkowa eksploracja ponad 100
dziewiczych granitowych szczytów Parku Narodowego Keketuohai oraz wytyczenie
nowej drogi na Divine Bell – najwyższej i najbardziej rozpoznawanej ścianie w Parku.

Termin wyprawy:
03.09.2012 – 3.10.2012
Skład wyprawy:
Aleksandra Przybysz – kierownik wyjazdu
Mike Dobie (USA)
Andrew Hedesh (USA)
Torsten Treufeld (Niemcy)
Garet Bradley (USA) - fotograf

Li Yuanliang (Chiny) – sprawy administracyje

Realizacja założonych celów:

Podczas niecałego miesiąca eksploracji w Parku powstało 29 nowych dróg oraz dokonano
powtórzenia jednej z istniejących (nie nazwana i nie odnotowana wcześniej linia). Razem 87
wyciągów. Zdecydowana większość dróg jest w całości tradycyjna. Wbitych zostało 12
boltów na zjazdach (w tym 2 zostały przebite po znalezieniu niewłaściwie wbitych) i 19
asekurujących niebezpieczne, niemożliwe do tradycyjnej asekuracji odcinki. Wejścia na
Crocodile Hill, Little Turtle, Snowy Day Slab, The Knife Crag, Shepard Rock i Hontaj Re
były pierwszymi w historii.
Wszystkie poprowadzone linie zostały wyczyszczone z wegetacji i kruszyzny (co zajęło
zdecydowanie więcej czasu niż samo wspinanie).
Wyznaczono również nową, prawdopodobnie ostatnią możliwą drogę na Divine Bell (Jirou
ban Mian, 200m, 5 wyciągów, 5.11a, 5.12d, 5.12(?) A3, 5.7, 5.11b : Aleksandra Przybysz,
Torsten Treufeld). Droga ta okazała się też najtrudniejszą poprowadzoną podczas całego
wyjazdu.
Wszystkie najtrudniejsze wyciągi w stylu czystym, wycenione na 5.12 i więcej zostały
poprowadzone przez Aleksandrę Przybysz (Jirou ban mian – wyciąg drugi, Turtle power –
wyciąg drugi).
Podczas wyjazdu zorganizowano kilka spotkań z władzami parku na których dyskutowano o
przyszłości wspinaczki w dolinie. Od 2013 roku wspinanie w Parku Narodowym
Keketuohai będzie oficjalnie dozwolone! Szczegóły zasad zostaną ujawnione pod koniec
tego października 2012.

Do sprawozdania dołączam raport/topo z wszystkimi nowo otwartymi drogami a poniżej
przegląd tych najciekawszych:

Ściana: DIVINE BELL / AMERSALA / SHENGZHONG SHAN
Droga: Jirou ban mian
Niesamowita droga w większości biegnąca rysą w zacięciu. Wiele bardzo trudno asekurowalnych
odcinków. Otwarcie zajęło trzy dni. Wyciąg trzeci, wyceniony na 5.12 (?) A3 po kilku dniach opadu
śniegu pozostawał mokry, co nie dawało szans na czyste przejście. Czwarty i piąty wyciąg to
wspinaczka po połogu.

1. Jirou ban mian
Ola Przybysz, Torsten Treufeld

5 wyciągów: 5.11a, 5.12d, 5.12(?) A3, 5.7, 5.11b
1: (25m) czysta wytrzymałość.
2: (25m) łatwy start zacięciem doprowadza do dwóch boulderowych sekwencji.
3 (35m) podążaj rysą aż do półki z wbitym łańcuchem za wolno leżącym blokiem skalnym. Nie
używaj go do asekuracji!
4: (20m) Przetrawersuj w lewo aż do topu następnej rysy.
5: (65m) Wspinanie w połogu z jednym boulderem i słabą asekuracją. Cztery bolty pokażą
najłatwiejszą opcję
Sprzęt: podwójny zestaw camalotów aż do #4, kości.

Ściana: HONTAJ RE / PAPAGU SHAN
Droga: Bundy route
Najdłuższa droga wyjazdu. Pierwsze wspięcie na szczyt ściany Hontaj Re. Dwa pierwsze wyciągi
są wspólne z drogą Keke Clasic otwartą dwa lata wcześniej przez zespół P. Collis, B. Philips. Dwa
wyciągi w stylu aid.

1. Bundy route
Mike Dobie, Andrew Hedesh
th

8 wyciągów: 5.4, 5.6, 5 class, 5.10-, 5.10-, 5.11+ A1, A2, 5.8
1: (30m) podążaj rysą aż do brzozy na której możesz założyć pierwsze stanowisko.
2: (50m) wspinaj się rysą aż do jej zaniknięcia a następnie przez nieasekurowalny połóg aż dużej
półki.
3: (40m) podążaj w górę i w lewo po półce jak najdłużej będzie to możliwe. Na drodze są dwa
trudniejsze, asekurowalne miejsca.
4: (30m) wspinaj się rysą mijając dwa bolty.
5: (30m) kontynuuj rysą na palce. Załóż stanowisko poniżej płyty z dużymi chwytami.
6: (25m) kontynuuj rysą, miń trzy bolty i asekuruj poniżej dachu.
7: (20m) aid trawers przez dwa bolty i jednego pitona. Rekomendowane zabranie skyhooka.
8: (30m) Do góry wygodną rysą i do samego topu łatwym terenem w połogu.
Sprzęt: Camaloty do #5, podwójne do #2 (wymagany podwójny rozmiar #00), kości, skyhook,
drabinka (aiders).

Ściana: WATERFALL ROCK/PUBU SHAN/BALDERHAN
Droga: Fishy Flip-Flops
Droga klasyk. Przepiękna, bardzo eksponowana i po niesamowitej jakości skale. Bardzo
dobrze asekurowalna. Wymaga wielu stylów wspinaczkowych. Np. na wyciągu piątym
wspina się przez komin/jaskinię.

1. Fishy Flip-Flops
Torsten Treufeld, Ola Przybysz

6 wyciągów + wspinanie do samego szczytu: 5.10c, 5.10c, 5.11a(?), 5.10b, 5.8, 5.10b, wspinanie
klasy 4.
1: (38m) rysa na ręce i pięści z trudniejszym odcinkiem początkowym.
2: (30m) podążaj rysą aż do półki z której możesz asekurować.
3: (25m) rysa na klinowanie dłoni z trudniejszym odcinkiem laybak.
4: (17m) trawersuj w prawo mijając jeden bolt. Załóż stanowisko u podstawy następnej rysy.
5: (30m) rysa na ręce przechodząca w off width. Mniej więcej w połowie wyciągu wejdź do
komina. Wspinaj się wewnątrz aż do otworu około 3 metry powyżej.
6: (50m) kontynuuj lewym zacięciem aż do brzozy na szczycie filara.
7: (100m) wiele łatwych opcji na przejście aż do samego szczytu.
Sprzęt: Camaloty do #6, podwójne do #5, kości.

Ściana: TURTLE HILL / DA WUGUI SHAN
Droga: Turtle Power
Cała ściana Turtle Hill może być uważana za klasyk. Niesamowitej jakości skała i bardzo logiczne,
czyste rysy. Nasz zespół spędził kilka dni otwierając praktycznie wszystkie możliwe drogi na tym
kawałku skały. Droga Turtle Power jest najtrudniejszą z nich wszystkich. Mimo bardzo słabej
asekuracji na pewnych (notabene tych najtrudniejszych) odcinkach zdecydowano się na
pozostawienie linii całkowicie tradycyjnej. Podczas jednej z prób przejścia prowadzący (Ola
Przybysz) zaliczył lot z wyrwaniem wszystkich przelotów i zatrzymaniem się na półce kilka (2.5-3)
metry poniżej. Wyciąg został pokonany tego samego dnia (asekuracja na pewnych odcinkach
została założona przed przejściem).

1. Turtle Power
Ola Przybysz, Garrett Bradley

4 wyciągi: 5.9, 5.12, 5.8, 5.5
1: (6m) nieasekurowalny połóg.
2: (30m) trudny, słabo asekurowalny boulder przy wejściu w rysę i łatwiejsza górna część.
3: (60m) zacznij od trawersu w lewo do następnej rysy. Kontunuuj idealną rysą „na dłonie” aż do
końca długości liny.
4: (60m) kontynuuj rysą a następnie łatwym, nieasekurowalnym połogiem aż do szczytu.
Sprzęt: camy do #4, podwójne C3 i C4 do #.75, potrójne #1, #2, #3, kości.

Dofinansowanie w wysokości 1,500zł otrzymała Aleksandra Przybysz.
Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Przybysz

