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Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu

Zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania do wyprawy członków 
KW Bielsko-Biała na Kaukaz. Wyjazd planowany jest na luty 2014r. Celem wyjazdu jest zimowe
wejście na Tetnuldi (4858m) drogą „South-West Ridge”

Fot. Dominika Lewińska-zrobione podczas zeszłorocznego wyjazdu
„South-West Ridge” widoczna po prawej.

Uczestnicy wyjazdu:

• Dominika Lewińska

• Bartosz Brzezinka

Opis rejonu:
Tetnuldi to wybitna góra o wysokości 4858 m, jeden z najpiękniejszych szczytów Kaukazu,
położona w najwyżej zamieszkałym rejonie Gruzji- Svanetii, niedaleko wioski Adishi,
z której zaczyna się zdobywanie szczytu. Jest trwale pokryta obfitym śniegiem i lodem, zbocza góry
zlodowacone powyżej 3000m.  Łąki na wzgórzach otaczających wioskę oddzielone są pasem skał
zwanym „Lakchkhilda range” od rozciągającego się u podnóża góry lodowca Kasebi z którego
można podziwiać okoliczne szczyty w tym Uszbę, a po wejściu na grań szczytową także Szcharę.
U podnóża góry spotykają się trzy lodowce: północne zbocza góry obejmuje lodowiec Tsaneri, od
wschodu  stromy i  mocno  spękany lodowiec  Adishi  a  południowo-zachodnie  stoki  góry  otacza
wspomniany już lodowiec Kasebi. Tetnuldi jest mało popularnym celem wyjazdów stąd głównym
źródłem informacji są stare rosyjskie mapy wojskowe i lakoniczne opisy często w języku rosyjskim.



Opis wyprawy:
Na całą wyprawę planujemy poświęcić około 14 dni (8-22 luty). W tym czasie chcemy wejść na
szczyt Tetnuldi (4858m) a także zebrać szczegółowe dane GPS w celu stworzenia dokładnego opisu
drogi wejściowej. Wyjazd traktujemy jako kolejny etap przygotowań i zbierania doświadczeń do
przyszłorocznej wyprawy na Pik Lenina. Za sukcesem wyprawy przemawia duże doświadczenie
zespołu m. in. zeszłoroczne zimowe rozeznanie w terenie planowanej akcji górskiej, doświadczenie
we  wspinaczce  lodowej/mixtowej,  dobre  przygotowanie  kondycyjne  do  warunków zimowych  i
pobytu na wysokościach powyżej 4000m  wypracowane na poprzednich wyprawach.

Droga z Adishi na lodowiec Kasebi (obóz 2) przez tzw. Amarati Nest, niebieska- przez przełęcz Rockwell-Kent

Droga na szczyt od lodowca Kasebi, widziana z obozu II 



Kosztorys (na 1 osobę):

• 1000 zł koszt przelotu, przejazdów na miejscu,ubezpieczenia

• 500 zł koszt wyżywienia (liofilizaty)

• 200 zł noclegi

• 1000 zł uzupełnienie brakującego sprzętu

Razem 2700 zł/ osobę

Zasady finansowania:

Dla jednej osoby: udział własny 1700 zł + 1000 zł dofinansowania z PZA.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania: 2000zł 

Informacje o otrzymanych wcześniej dofinansowaniach

Bartosz Brzezinka- brak dofinansowań

Dominika Lewińska- brak dofinansowań 

Informuję, że nasze składki klubowe są opłacone. Zobowiązujemy się do terminowego dokonania 

rozliczenia kosztów wyprawy i przesłania sprawozdania z wyjazdu po powrocie. Nasze wykazy przejść dostępne 

są na internetowej stronie PZA.


