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DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWI ĄZKU ALPINIZMU 
W WARSZAWIE 

 
 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez nas wyprawy: KINNAUR 2013 
jako wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu oraz o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.  
 
 
Skład: 
 
Krzysztof Zieliński       (kierownik)  
Bogusław Fic                
Tomasz Samitowski   
Maciej Oczko 
Mikołaj Stępień 
Maciej Dziedzic  
 
Wszyscy uczestnicy wyprawy są aktywnymi członkami Sekcji Wspinaczkowej KS. Korona Kraków. 
W przeszłości uczestniczyli w wyjazdach zakwalifikowanych przez komisje do dofinansowania z 
budŜetu PZA. ZłoŜyli takŜe aktualne wykazy przejść do bazie danych.  
 
 
Termin:  
 
Wrzesień – Październik 2013 r. 
Zakładamy 6 tygodni działalności  górskiej. 
 
 
Opis Rejonu: 
 
      Dolina Baspa połoŜona jest w w dystrykcie Kinnaur, w północnej części Indyjskiego stanu 
Himachal Pradesh, około 235 km od miasta Shimla, w pobliŜu granicy z Tybetem, w bezpośredniej 
bliskości pasm górskich Zanskar, Greater Himalayas, Dhauladhar.  
Rejon ten by w przeszłości odwiedzany przez 2 wyprawy, w 2010 r wspinała się tam znana 
hiszpańska solistka Silvia Vidal. Efektem jej pobytu było poprowadzenie drogi Naufragi (1,050m, A4+, 
6a+),na południowej flance szczytu Ralang 5,499 m.n.p.m  W 2012 roku dolinę eksplorowała się 
ekspedycja ze Szwajcarii w składzie Elie Chevieux, Giovanni Quirici i Yannick Boissenot.  
Poprowadzili oni drogę na dziewiczym  szczycie Shoshala  4,700 m.n.p.m . 
Trishul Direct- 750m 7b  (z niewielkim odcinkiem A2) osadzono w czasie przejścia 39 spitów. 
 
 
Nasze plany: 
 
      Wyprawa ma mieć charakter eksploracyjny; chcemy podjąć próby poprowadzenia nowych 
klasycznych dróg w dolinie Baspa a takŜe powtórzyć drogę szwajcarską Trishul Direct. 
Działalność górską będziemy prowadzić w 2 odrębnych trójkowych  zespołach. 
Podczas prób prowadzania nowych dróg zakładamy uŜycie wiertarki akumulatorowej.  
 
W obecnym momencie jesteśmy na etapie zbierania materiałów  dotyczących innych potencjalnie 
interesujących nas ścian w dolinie Baspa. 
 
 
 
Publikacje na temat rejonu:  
 



 
American Alpine Journal: 
 
http://aaj.americanalpineclub.org/climbs-and-expeditions/asia/india/himachal-pradesh/2011-shoshala-
ca-4700m-trishul-direct-by-elie-chevieux-switzerland/ 
 
http://aaj.americanalpineclub.org/climbs-and-expeditions/asia/india/himachal-pradesh/2010-naufragi-
by-s-vidal/ 
 
 
Film z przejścia Trishul Direct: 
 
http://www.redpointmovie.fr/SHOSHALA/Shoshala_english.html 
 
 
 
Cel zast ępczy: 
 
W przypadku niepowodzenia organizacji wyjazdu do Indii naszym celem będzie wspinanie 
wielowyciagowe (pasmo Aladaglar) w Turcji.  
 
http://aaj.americanalpineclub.org/climbs-and-expeditions/middle-east/turkey/2010-cappadocia-kizilin-
baci-northwest-face-by-l-giupponi/ 
 
Finansowanie : 
 
Do wniosku dołączamy wstępny kosztorys wyjazdu w formacie Excel. Zwracamy się z prośba o 
dofinansowanie naszego wyjazdu kwota 4000 PLN, na uczestnika wyprawy. Stanowi to 40 % 
zakładanego budŜetu, pozostała kwotę pokrywany ze środków własnych. 
 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 
 
 
Z taternickim pozdrowieniem, 
 
 
Krzysiek Zieliński 
 
 


