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DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu w Dolomity w rejon Tre Cime di  
Lavaredo. Celem wyjazdu jest przejście 2 klasyków- drogi Gelbe Mauer 8+ 320m na Cima Piccola Di 
Lavaredo oraz drogi Hasse-Brandler 8+ 550m na Cima Grande Di Lavaredo. 

Opis rejonu:
http://szkolawspinania-adur.pl/pages/toporejony-wspinaczkowe/dolomity-tre-cime-di-lavaredo.php

Cima Piccola Di Lavaredo, Gelbe Mauer 8+ 320m

http://szkolawspinania-adur.pl/pages/toporejony-wspinaczkowe/dolomity-tre-cime-di-lavaredo.php


Cima Grande Di Lavaredo, Hasse-Brandler 8+ 550m

Termin:

W rejonie planujemy spędzić około 10 dni w lipcu 2015- dokładny termin uzależniamy od prognoz  
pogody. 

Skład wyjazdu:

Marcin Michałek KW Gliwice

Data urodzenia 29.12.1986 

Wspinam  się  od  roku  2000.  Regularnie  wyjeżdżam  w  różne  rejony  skalne  w  Polsce  i  Europie.  
Pokonuję drogi sportowe na poziomie do 8a+/b RP oraz 7b+ OS.  Od roku 2010 wspinam się również 



po drogach górskich. Dokładny wykaz moich przejść sportowych znajduje się w narodowym rankingu  
PZA, natomiast aktualny wykaz przejść górskich w bazie na stronie PZA. 

Wojciech Szulc KW Gliwice/Grupa Młodzieżowa PZA

Pierwsze kroki w skałach stawiałem w roku 2008, od 2010 roku regularnie wspinam się skalnie w 
Polsce i Europie. W 2013 stawiałem pierwsze kroki we wspinaniu tradowym, a w 2014 roku zostałem  
przyjęty do GM PZA i od tego też roku rozpocząłem wspinanie w górach latem i zimą. Ważniejsze 
przejścia  wpisane  są  do  bazy  PZA  oraz  do  lokalnego  wykazu  klubowego.  Pełny  wykaz  przejść 
załączony został do wniosku.

Jest  to  nasz  pierwszy  wyjazd  w  Dolomity,  natomiast  wierzymy,  że  nasz  poziom  sportowy  oraz 
dotychczasowe doświadczenie pozwoli na przejście wyżej wymienionych dróg w jak najlepszym stylu. 
Poza tym w ramach przygotowania przed wyjazdem planujemy odbyć 2 kilku dniowe wyjazdy do 
Höllentalu.

Koszty:

Przejazd- 1000pln

Noclegi oraz wyżywienia-  1400pln

Razem: 2400pln (1200pln/os.)

Zasady finansowania:

-Udział własny: 800pln/os

-Oczekiwanie dofinansowanie PZA: 400pln/os.

Dotychczas otrzymane dofinansowanie: brak

Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem

Marcin Michałek

Wojciech Szulc


