
DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu alpejskiego 
w celu zdobywania doświadczenia we wspinaczce na technicznie trudnych drogach 
wielowyciągowych. 
 
Główne cele: pierwsze polskie przejście drogi Ali Baba 8a+ (250m) 8a;8a;7b+;8a;8a+;8a+;8a+;7b+ 
lokalizacja: Francja, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes (06), Nice, Aiglun 
Opis drogi: Droga znajduje się na przewieszonej ścianie Paroi Derobée, nieopodal Aiglun. Na 
długości 250m przewiesza się około 60m, a kumulacja trudności (3x8a+, 3x8a, 2x7b+) czyni tą 
drogę wyjątkową i niespotykaną. Nasz zespół planuje jednodniowe klasyczne przejście tej drogi. 
Więcej informacji,: http://www.climb.pl/filmy/mathieu-bouyoud-na-ali-babie-w-aiglun-francja/ 
 
Cel rezerwowy: pierwsze polskie przejście drogi Ultime Démence 8a+ (150m) 8a+, 8a, 8a+, 7c+, 
7c 
Opis drogi: Droga znajduje się nieopodal Aiglun w znanym rejonie Verdon na przewieszonej 
ścianie Cavaliers. Pomimo zaledwie 150m (5 wyciągów) droga oferuje masywne nagromadzenie 
trudności (2x8a+, 8a, 7c+, 7c) co czyni ją sporym wyzwaniem. Duże przewieszenie utrudnia 
logistykę, i ewentualny wycof w razie załamania pogody. Fragment filmu z drogą: 
http://www.youtube.com/watch?v=U0rxASy7W18 
 
Planowany termin wyjazdu: lipiec-sierpień 2013 
 
Skład wyjazdu: 
 
Adam Karpierz (CW Reni Sport Kraków) 
Jakub Jodłowski (UKA Warszawa) 
 
Przygotowanie: 
 
Obydwoje jesteśmy utytułowanymi zawodnikami wspinaczki sportowej i od lat poruszamy się po 
drogach sportowych znacznie przewyższających trudnościami najtrudniejsze wyciągi dróg 
zadeklarowanych jako cel główny (obydwoje mamy na swoim koncie przejścia w stylu OS na 
poziomie najtrudniejszych wyciągów tych dróg) . Aktualnie Adam Karpierz intensywnie trenuje w 
skałkach czego efektem są błyskawiczne przejścia  (1-2 próba) dróg w stopniu VI.5-VI.6 (dokładne 
info w wykazie przejść), natomiast Jakub Jodłowski startuje na zawodach Pucharu Świata w 
Boulderingu. Wyjazd do Aiglun, poprzedzony będzie solidnym rozwspinaniem w skałach na 
drogach sportowych. Jest to też pierwszy etap, naszej wielowyciągowej przygody, mający na celu 
zdobycie odpowiedniego doświadczenia i zgrania zespołu przed planowanym wyjazdem na 
Sardynię (o którym już pisałem w poprzednim wniosku). 
 
Kosztorys wyjazdu: 
Transport, transport lokalny: 900zł/os (1800km z Krakowa w jedną stronę wg google maps) 
Wyżywienie: 500zł/os 
Zakwaterowanie: 0zł/os 
Zakup sprzętu: 600zł/os 
Razem: 2000zł/os 
 
Zasady finansowania: 
Udział własny na osobę: 1000zł 
Oczekiwane dofinansowanie na osobę z PZA: 1000zł 
 

http://www.climb.pl/filmy/mathieu-bouyoud-na-ali-babie-w-aiglun-francja/
http://www.youtube.com/watch?v=U0rxASy7W18


Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA: 
 
Jakub Jodłowski wielokrotnie otrzymywał dofinansowania na zawody międzynarodowe. 
Adam Karpierz nigdy wcześniej nie otrzymał, żadnego dofinansowania PZA. 
 
Dziękuje za rozpatrzenie naszego wniosku. 
Z taternickim pozdrowieniem 
 
Adam Karpierz i Jakub Jodłowski 




