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Konrad Ociepka 

ul Rodakowskiego 10 

30-094, Kraków 

Tel: 691063188 

e-mail: ociepkakonrad@gmail.com 

 

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu w Dolomity. 

 

Skład: 

Konrad Ociepka – KS Korona Kraków 

Andrzej Mecherzyński-Wiktor – CW Reni-Sport Kraków 

 

Obaj uczestnicy wyjazdu są aktywnymi członkami swojego klubu, prezentują wysoki poziom 

sportowy i mają doświadczenie we wspinaczce wielowyciągowej (kilkakrotnie brali udział w 

wyjazdach firmowanych przez Polski Związek Alpinizmu). 

 

Termin: 

2 tygodnie w lipcu lub sierpniu 2013 roku. 

 

Cel główny: 

Donnafugata (8a, 750 m), 23 wyciągi; 

Podstawowym celem wyjazdu jest pokonanie wielowyciągowej drogi Donnafugata (8a, 750 m) na 

Torre Trieste (Civetta) w Dolomitach. Z informacji pozyskanych w internecie wynika, że droga ma 

dopiero cztery przejścia klasyczne. Nasz plan maksymalny zakłada wspinaczkę "ground-up" w 

ciągu jednego dnia w stylu OS. Jeżeli zabraknie nam czasu (nieplanowane loty), a pokonanie 

pozostałych wyciągów nie będzie możliwe przy świetle czołówki, to spędzimy noc w ścianie i 

będziemy kontynuować wspinaczkę następnego dnia. 

Zamierzamy dotrzeć samochodem z Polski do Capanna Trieste (Belluno) i rozbić namiot w okolicy 

Rifugio Mario Vazzoler. Jeżeli prognoza pogody zagwarantuje nam dwa dni dobrej pogody, to 

ruszymy w ścianę. 

 

Cel dodatkowy: 

Attraverso il Pesce (IX-, 900 m), 33 wyciągi; 

Jeżeli środki finansowe pozwolą, to, po zrobieniu Donnafugaty, przeniesiemy się pod Marmoladę 

(Marmolada d'Ombretta) w celu pokonania słynnej Attraverso il Pesce (IX-, 900 m). Porządany 

styl, to jak najszybsza wspinaczka w stylu OS. 
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Koszty (2 osoby): 

• Paliwo (LPG): 

 ok. 2500 km X ok. 15 L / 100 km X ok. 2,60 zł = 975 zł; 

• Winieta czeska (miesięczna): 75 zł; 

• Winieta austriacka (2 X dziesięciodniowa): 70 zł; 

• Jedzenie: ok. 400 zł / tydzień = 800 zł; 

• Noclegi: 0 zł; 

Całkowity koszt wyjazdu dla dwóch osób – około 2000 złotych. 

 

Zasady finansowania: 

• PZA: 1000 zł / osobę; 

 

Dotychczasowe dofinansowania PZA: 

Konrad Ociepka: 

• End of Silence, Feuerhondl, 2010 r.; 

• Voie Petit, Grand Capucin, 2011 r.; 

• Taghia, Atlas 2012 r.; 

• Pan Aroma, Dolomity, 2012 r.; 

Andrzej Mecherzyński-Wiktor: 

• Des Kaisers Neue Kleider, Fleischbank, 2012 r.; 

• wielokrotnie otrzymywał dofinansowania na zawody sportowe w 

 ramach Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej; 
 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Konrad Ociepka, Andrzej Mecherzyński-Wiktor 

 




