
Wniosek o zmianę miejsca wyjazdu -
- dolina Miyar lato 2009 rok

1. Planowany cel i termin wyjazdu.

W 2009 roku odbędzie się wyprawa w rejon doliny Miyar. W jej 
otoczeniu znajduje się bardzo wiele dziewiczych turni, które rokują 
nadzieje na nowe drogi. W związku z tym, że większość z wierzchołków 
mierzy poniżej 6000 m nie wymagane jest odpłatne pozwolenie na 
działalność górską. Co minimalizuje koszty wyprawy. Dodatkowym 
atutem jest w miarę przystępny dostęp na miejsce, który zakłada podróż 
jeepem oraz 2-dniowy trekking.Celem rozgrzewkowym wyjazdu jest 
przejście kilku z już istniejących dróg skalnych (ich listę prezentujemy 
poniżej).

Mapa doliny Miyar



1. Orange Tower - droga Shepard Pie: 350m: 5.11
 

Orange Tower i zaznaczona droga Shepard Pie
 

2. David's 62 Nose (ca. 4950m) płd. ściana Castle Peak - droga Lufoo 
Lam-Windy Way (VII+, 350m, 400m wspinania
 

David's 62 Nose (ca. 4950m)



3. Peak 5960 - The West Ridge, (5.9, 700m)—1000 metrów wspinania
 

Peak 5960

4. North West Face of Tamadonog (c. 5245m Doomed to Miyar, 
VIII-, OS, c. 1000m, 31h



Cel główny:

Następnie jako cel główny, po rozeznaniu na miejscu,  planujemy 
wytyczyć nową drogę na jednej z turni w dolinie.

Dolina Miyar

Termin wyjazdu: sierpień – wrzesień 2009 

2. Skład wyjazdu:

-Paweł Fidryk (UKA Warszawa)
-Krzysztof Banasik (UKA Warszawa)
Wykazy przejść dostępne w bazie internetowej PZA.

Paweł Fidryk przeszedł między innymi kombinację Gona-Vinatzer 
na poł. ścianie Marmolady, Filar Freney'a na Mont Blanc oraz wiele 
innych dróg w Tatrach i Alpach. Ponadto podczas ostatniej wyprawy do 
Kirgizji dokonał przejścia kilku dróg a w dolinach Ak-Su, Kara-Su.

Krzysztof Banasik pomimo bardzo młodego wieku(19 lat), ma już 
na koncie bardzo wiele wspinaczek letnich i zimowych w Tatrach, oraz 
doświadczenie Alpejskie letnie i zimowe. 



3. Kosztorys wyjazdu na osobę:
- Przelot samolotem do Delhi  ok. 3000zł/os.
- Transport lokalny ok. 1000zł/os.
- Część noclegów na miejscu ok. 200zł/os.
- Wyżywienie ok. 600 zł/os
- Uzupełnienie sprzętu ok. 700zł/os
Łącznie 5500 zł/os.

4. Zasady finansowania:
Planujemy wyłącznie udział własny + dofinansowanie z PZA(przyznane 
w ramach wcześniej planowanego wyjazdu Pakistan 2009 pozycja nr 23 
Kalendarza Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej i Komisji 
Himalaizmu PZA 2009)
Oczekiwane dofinansowanie 3000zł/os.
Otrzymane dofinansowanie 2375zł/os.
O dofinansowanie ubiegali się obydwaj członkowie wyprawy

5. Paweł Fidryk był wcześniej dofinansowany w ramach wyjazdu 
unifikacyjnego Alpy Lato 2005, Dolomity Lato 2006 oraz 
Alpy Lato 2007 
Krzysztof Banasik  był wcześniej dofinansowany Alpy Lato 2008 Alpy 
Zima 2009

Z taternickim pozdrowieniem,
Krzysztof Banasik i Paweł Fidryk 

Informacjena temat rejonu uzyskaliśmy z interentu i dzięki pomocy Dawida Kaszlikowskiego. Dziękujemy
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