
       

                                          

                                 

Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA

  Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie wyprawy w Tien Shan w rejon Kyzyl Asker 
5840m.n.p.m. Mamy w planach poprowadzić nowe drogi w rejonie tego masywu. Miejmy 
nadzieję, że uda nam się zrealizować dwa projekty, jedną w stylu kapsułowym –skalną, drugą 
w stylu alpejskim -mikstową. 

1. Planowany cel i termin wyjazdu (opis i schemat drogi, planowany czas przejścia, 
dobrze umieścić cel rezerwowy).

Naszym projektem na drogę mikstową będzie charakterystyczny ciąg nitek lodowych 
idących płytami z lewej strony ściany (niebieska strzałka), które zanikają i przechodzą w 
prawy skos do góry- systemem półek i zacięć- aż na szczyt.  

Drugim projektem na drogę będzie filar (czerwona strzałka;) jest on podzielony dwoma 
półami. Obie te linie-projekty są od siebie różne i oto właśnie nam chodzi. Jeżeli nie 
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będzie lodu na skale to celem głównym stanie się wspinaczka filarem. Chcemy zrobić 
jakąś trudną klasykę z poręczówkami i portalem, jeżeli będą nitki lodowe to oczywiście 
na pierwszy rzut pójdzie mikstowe wspinanie w stylu alpejskim w/w formacją. 
Planowany termin wyjazdu to 2 sierpnia 2009 do 10 września, czyli w samych górach 
będziemy 30dni, to daje nam sporo czasu na działanie.

Rzut na ścianę z lotu ptaka, wysokość urwiska ma jakieś 700-800m. ale jeszcze do końca 
nie wiemy ile dokładnie, nie ma jeszcze na niej drogi, były natomiast próby…

.

 

2. Skład wyjazdu

Król Michał, KW Warszwa, wykaz wirtualny PZA

Sokołowski Andrzej, Sudecki KW, wykaz wirtualny PZA

3. Kosztorys wyjazdu 

3000zł bilet x 2osoby

8000zł agencja+permity+wizy - zespół

2000zł sprzęt na zespół

1000zł koszty wysłania CARGO



4. Zasady finansowania 

Oczekiwane dofinansowanie 6000zł na osobę.

Udział własny ok. 6000zł na osobę.

Sponsorzy –jeszcze brak danych.

5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA (chodzi o 
dofinansowanie indywidualne lub uczestnictwo w imprezach finansowanych przez PZA). 
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Alpy –zima, lato

Dolomity 2005

Norwegia- zima

Chiny, Tybet wschodni -2006, 2007

Nepal, Himajale – 2008 

Michał Król

Norwegia-zima

Alpy-lato

Dolomity-lato

Himal, Miyar Indie 2005, 2006

Nepal, Himalaje - 2008


