
DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 

 1. Cel wyjazdu:  

Hasse-Brandler VIII/VIII+, 550m, Cima Grande di Lavaredo 

Direta Szwajcarska VIII+/IX-, 500m, Cima Ovest di Lavaredo 

Cele awaryjne: 

Gelbe Mauer VIII+, 300m, Cima Piccola 

Constantini-Apolonio VII+, 700m, Tofana di Rozes 

 

Celem wyjazdu jest klasyczne przejście przynajmniej jednego z trudnych klasyków znajdujących się na 

ścianach Tre Cime di Lavaredo. Na początek wyjazdu planujemy rozwspinanie się i zapoznanie ze 

ścianami na dwóch łatwiejszych drogach, np. Comici-Dimai VII, 500m. Następnie zamierzamy przejść 

klasycznie drogę Hasse-Brandler VIII/VIII+ na Cimie Grande. Jeśli przejście to nie sprawi nam 

większych trudności, to na koniec wyjazdu planujemy spróbować swoich sił na trudniejszej Direcie 

Szwajcarskiej VIII+/IX- znajdującej się na Cimie Ovest.  Droga ta oprócz tego że oferuje spore 

trudności wspinaczkowe, jest dość poważna z racji na to że przewija się przez pas okapów przez co 

wycof z górnej części ściany staje się problematyczny.  

Jako że nie musimy ustalać wyjazdu na sztywny termin, zamierzamy pojechać wtedy gdy prognozy 

pogody, jak i warunki w ścianach będą korzystne, tak by zrealizować zakładane cele. Gdyby jednak na 

miejscu okazało się, że warunki w północnych ścianach Cim okazały się złe, alternatywą jest 

wspinanie na południowej ścianie Cimy Piccoli i przejście drogi Gelbe Mauer VIII+, która jest 

ciekawym wyzwaniem sportowym z racji na spory ciąg trudności. Innym celem na tej ścianie może 

być poważniejsza z racji na gorszą asekurację Ötzi trifft yeti VIII+. 

Alternatywą dla działalności na Cimach w razie złych warunków w ścianach albo niskiej temperatury, 

może być wspinanie na bardziej nasłonecznionej Tofanie, gdzie po zapoznaniu się ze ścianą na jednej 

z łatwiejszych dróg, chcielibyśmy dokonać przejścia klasycznej i dosyć długiej drogi Via Constantini-

Apolonio VII+, 700m. 

 

2. Skład wyjazdu:  

Jakub Kokowski (KW Kraków)  

Jakub Ciechański (KS Korona)  

3. Termin:  

Lipiec-sierpień 2015 (ok. 10 dni). Termin w zależności od warunków. 

 



4. Kosztorys:  

Dojazd, transport lokalny: 500 zł  

Noclegi i wyżywienie: 700 zł  

Przewidywalny koszt wyjazdu 1200 zł/osoba, razem 2400 zł  

5. Zasady finansowania 

Udział własny: 700 zł na osobę Dofinansowanie PZA: 500 zł na osobę  

6.Dofinansowania w przeszłości: 

Jakub Ciechański: Alpy lato 2012, Akcja Junior 2009-2012  

Jakub Kokowski: Alpy lato 2014 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.  

Z taternickim pozdrowieniem,  

Jakub Kokowski, Jakub Ciechański 


