
DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu na Sardynię
w celu zdobywania doświadczenia we wspinaczce na technicznie trudnych drogach 
wielowyciągowych.

Główne cele: Pierwsze klasyczne przejście drogi Oiscura... L'eco del Baratro o prognozowanej 
wycenie 8b (7c obligatoryjne) 230m, i/lub słynny Hotel Supremonte: 8b 400m, 11 wyciągów.

Oiscura... L'eco del Baratro: 

L1: 7a+ (50m, 4 spity)
L2: 6a+ (25m, 2 spity)
L3: prognozowane 8b (40m, 9 spitów)
L4: prognozowane 8b (25m, 5 spitów) 
L5: 6b (20m, 2 spity)
L6: 7b + (35m, 7 spitów)
L7: 7b (35m, 7 spitów) 



Droga znajduje się na Punta Giradili – Baunei, (obok słynnej Mezogiorni di fuoco 8b, znanej 
chociażby z przejść znakomitego zespołu M. Wszołek, K.Ociepka). Pierwsze przejście należy do 
zespołu: Gianni Canale, Aldo Mazzotti, Stefano Salvaterra, Franco Cavallaro i Adriano Cavallaro. 
Zespół rozpoczął próby na drodze w maju 2012 i dopiero w marcu 2013 udało się zakończyć 
projekt. Droga ta jednak wciąż czeka na pierwsze klasyczne przejście-autorom drogi nie udało się 
przejść dwóch kluczowych wyciągów. Mimo że udało im się zrobić wszystkie ruchy, nie mogli 
sprostać ciągowi. Oba wyciągi szacuje się na 8b. Droga stawia również spore wymagania 
psychiczne, ze względu na rzadką asekuracje (np. na pierwszym wyciągu za 7a+, można wpiąć się 
jedynie do 4 spitów na 50 metrach!) oraz dużą ekspozycję (kluczowe wyciągi idą wielkim 
przewieszeniem groty!) i Nasz zespół planuje klasyczne przejście wciągu jednego dnia.
Źródło oraz więcej informacji: 
http://www.planetmountain.com/english/rock/routes/itineraries/scheda.php?
lang=eng&id_itinerario=1386&id_tipologia=38 

http://www.planetmountain.com/english/rock/routes/itineraries/scheda.php?lang=eng&id_itinerario=1386&id_tipologia=38
http://www.planetmountain.com/english/rock/routes/itineraries/scheda.php?lang=eng&id_itinerario=1386&id_tipologia=38


Hotel Supramonte 8b max/(7c obl.) 400m 
opis drogi (wspinanie.pl): Autorami imponującej, przewieszonej 400-metrowej linii, niezwykle 
wymagającej technicznie, a jednocześnie stawiającej nie lada wyzwanie psychiczne (droga obfituje 
w częste run-outy, a całość wyposażona została w 64 spity i 22 kotwy na stanowiskach) jest włoski 
zespół Rolando Larcher i Roberto Vigiani (1998 rok). Trudności poszczególnych wyciągów to: 7b+,
7c+, 8b, 8a+, 7c+ (8a), 7c, 7b, 7b+, 7b, 7b, 6b+. 
źródło: http://wspinanie.pl/serwis/201005/24nina-caprez-hotel-supramonte.php 

Planujemy klasyczne przejście drogi w ciągu jednego dnia. Dzięki zespołowi M.Wszołek, K. 
Ociepka, mamy dostęp do pomocnych informacji dotyczących logistyki.

Cel rezerwowy: Inna droga wielowyciągowa-możliwie jak najtrudniejsza, jak najdłuższa i z jak 
największym nagromadzeniem trudnych wyciągów, której tylko będziemy mogli sprostać!

Planowany termin wyjazdu: Wiosna 2015 (w zależności od dostępnych połączeń, około 3 tygodnie)

http://wspinanie.pl/serwis/201005/24nina-caprez-hotel-supramonte.php


Skład wyjazdu:

Adam Karpierz (CW Reni Sport Kraków)
Jakub Jodłowski (UKA Warszawa)

Przygotowanie:

Zdajemy sobie sprawę iż nasze cele są bardzo ambitne-na palcach jednej ręki można wymienić 
zespoły które wspinają się na takim poziomie w Polsce, jednak podchodzimy do naszych planów 
bardzo poważnie. Obydwoje jesteśmy utytułowanymi zawodnikami wspinaczki sportowej i od lat 
poruszamy się po drogach sportowych znacznie przewyższających trudnościami najtrudniejsze 
wyciągi dróg zadeklarowanych jako cel główny. Poza regularnym treningiem wspinaczkowym 
zespół przygotowuje się także kondycyjnie.

Kosztorys wyjazdu: 

Transport, transport lokalny: 1000zł/os
Wyżywienie i zakwaterowanie 1000zł/os
Zakup sprzętu: 1000zł/os

Zasady finansowania: 

Udział własny na osobę: 1500zł
Oczekiwane dofinansowanie na osobę z PZA: 1500zł 

Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA:

J. Jodłowski wielokrotnie otrzymywał dofinansowania na zawody międzynarodowe.
A. Karpierz wraz z J. Jodłowskim otrzymali dofinansownie na powyższy projekt, jednak w związku
ze złamaniem nadgarstka jednego z zawodników, zespół musiał odwołać wyjazd.

Dziękuje za rozpatrzenie naszego wniosku.
Z taternickim pozdrowieniem 

Adam Karpierz i Jakub Jodłowski


