
 Kraków 2013-11-14Michał Brożyna
KOMISJA WYPRAW I UNIFIKACJIPOLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMUul. Noakowskiego 10/1200-666 WarszawaWniosek o wsparcie działalności wspinaczkowej w górach Atlasu Wysokiego w roku2014

I. Cel wyjazdu: Zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania dla organizowanej przez nas wyprawy wspinaczkowej w góry Atlasu Wysokiego. Wyjazd planowany jest na wrzesień 2014 na okres ok. 3 tygodni, a jego celem jest wspinaczka sportowa oraz w stylu tradycyjnym  na ścianach Wąwozu Taghia Górach Atlasu (Maroko):
II. Plan wyprawy jest następujący:a. Rozwspinanie: Dwie drogi każda po 700m (długość całkowita) w trudnościach 7b:- Le Bas- Mago Merlino 

b. Główne cele wyprawy – (schematy poniżej):i. Le Rouge Bergere – 500m, 7a+/7b, Tadrarate
- Droga określana mianem Astromana Afryki. Prowadzi systemem rys, także o charakterze off width



ii. Voie du Toit  - próba odhaczenia drogi -  600 m, V+, A2, Tagoujimt N’Tsouiant-  droga  nie  posiada  przejścia  klasycznego.  Droga  prowadzi  systemem szerokich rys,  przez główne spiętrzenie ściany Tagoujimt N’Tsouiant.  Prawie cały czas trudności drogi oscylują pomiędzy V/V+ . Kluczowy wyciąg – obecnie A3, jest rysą o długości kilku metrów położoną w dachu. Tuż na lewo od drogi Voie du Toit znajduje się  „bliźniacza” rysa,  którą wyceniono na 7b (jest  to  droga Cosmic roof (Separate African Reality): http://wspinanie.pl/2009/07/nowosci-w-marokanskim-wawozie-taghia/) – vide zdjęcie

http://wspinanie.pl/2009/07/nowosci-w-marokanskim-wawozie-taghia/
http://wspinanie.pl/2009/07/nowosci-w-marokanskim-wawozie-taghia/


Linia niebieska  Cosmic roof– , linia czerwona - Voie du Toit  iii. Bailando con henna, 7c, 200m, trad, Oujdad (schemat poniżej)
- droga na własnej asekuracji, jednak kluczowy wyciąg 7c jest obity. Pozostałe wyciagi (2x7a, 2x7a+) wymagją własnej asekuracji 



iv. Powtórzenie drogi Comic Roof ……. 700m, 7b, trad, Tagoujimt N’Tsouiant (schemat: http://wspinanie.pl/2009/07/nowosci-w-marokanskim-wawozie-taghia/)
c. Cele rezerwowe: b) Wspinaczka sportowa na drogach sportowych do stopnia 7c+- wytypowane drogi: Raum der Wünsche, 7c, 600m, TadrarateLa Mano de la Maroc, 7b+ , 350m, OujdadFata Morgana, 7c, 330m, TaoujdadMastermaind, 7c+, 150m, TaoujdadShucran, 7c, 380m, Oujdad

III. Opis głównego celu wyprawyTaghia kojarzy się  zazwyczaj  z  najwyższej  jakości  wielowyciągowym wspinaniem sportowym  na  obitych   drogach.  Jest  to  jednak  jest  to  region  oferujący  wybitne  drogi, których  przejście  wymaga  wspinania  w  stylu  trad.  Ponadto  na  podstawie  posiadanych przez nas informacji (przewodnik: Christian Ravier, Taghia. Montagnes Berberes, 2010 oraz Internet)  wiele  z  istniejących  dróg  nie  ma  przejścia  czysto  klasycznego.  Chcielibyśmy wykorzystać potencjał tego regionu w powyższym zakresie.

http://wspinanie.pl/2009/07/nowosci-w-marokanskim-wawozie-taghia/


IV. Skład wyjazduMichał Brożyna KS Korona Krzysztof Korn KW Zakopane, GM PZA Marcin OpozdaKW Kraków 
V. Kosztorys wyjazdu: -dojazd+ cargo 4400 zł -noclegi 2800 zł -wyżywienie 1600 zł -sprzęt, ubezpieczenie, leki, itp. 1200 zł W sumie 10000 zł. Zasady finansowania: Wyjazd finansowany ze środków własnych do kwoty 5000 zł oraz przy wsparciu PZA do kwoty 5000 zł na wyprawę. 
VI. Dofinansowania w przeszłości: Michał Brożyna Taghia 2012 Taghia 2013Krzysztof Korn GM PZA Verdon 2012 Alpy 2012 Taghia 2012 Taghia 2013Yosemit 2013Marcin Opozda2007 - Dolomity i Bregaglia (Val di Mello)2010 - Dolomity



VII. Wykazy przejść Zaktualizowane wykazy przejść uczestników wyjazdu znajdują się na stronie: www.pza.org.pl Dziękuje za rozpatrzenie naszego wniosku. Z taternickim pozdrowieniem, Michał Brożyna Krzysztof KornMarcin Opozda
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