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DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie i do�nansowanie organizowanej przez
nas wyprawy CZATYN-TAU 2016 w rejon Swanetii, w Kaukazie Centralnym, na
terytorium Gruzji jako wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu.

Skład:
1. Paweł Karczmarczyk – KW Warszawa – kierownik
2. Piotr Sułowski – KW Warszawa
+ 1 osoba

Docelowo chcielibyśmy działać zespołem 3 osobowym.

Termin:
sierpień 2016; 3 tygodnie działalności

Cele:
Nadrzędnym celem wyprawy jest przejście jednej z linii na tzw. “rombie” Czatyn-tau.
Wszystkie drogi na tej formacji wycenione są na 6A w rosyjskiej skali trudności.
Przypomne, że cel ten pojawial się już w moich wnioskach w latach 2013 i 2014.
Doświadczenia zebrane na tych wyprawach mam nadzieję przbliżą nas do osiągnięcia celu 
w przyszłym roku.

Priorytetem jest dobrze dobrany skład wyprawy, który powinien charakteryzować się dużą 
wszechstronnością i zbliżonymi umiejętnościami aby efektywnie poruszać się w ścianie.
Bardzo ważny jest dla nas styl samego przejścia ale ponad “klasykę”, o którą będziemy walczyć, 

Biwak pod pierwszym stopniem lodowca Chalati (2014)



Lodowiec Chalati to jeden z najbardziej skomplikowanych lodowców kaukaskich, 
którego przejście można potraktować jako jeden z etapów wspinaczki na Chatyn-tau. 
Dobrze rozpoznane przejścia kolejnych stopni lodowca, z poprzednich lat, znacznie ułatwią 
podejście pod nasz cel. 

2 i 3 stopień lodowca Chalati (2014)



Ściana “romba” to około 600-700 m, pionowego, często przewieszonego, terenu skalnego.
Do jej pokonania potrzebne są dobre umiejętności wpinaczki na własnej asekuracji oraz sprawne 
poruszanie się techniką hakową. 
Powyżej  “romba “ teren zamienia się na mikstowy (kolejne 700-800 m) o znacznie mniejszym 
nagromadzeniu trudności. Wspinaczka kończy sie trawersem grani pomiędzy zachodnim a głownym 
wierzchołkiem Chatyn-tau

Ściana  “romba “ widziana z biwaku na czwartm piętrze lodowca Czalati  (2014)



Jako linię wspinaczki upatrujemy drogę Myszlajewa - kominami północnej ściany.
Alternatywną linią, w zależności od warunków, jest droga Snasarjewa.
Obie drogi dają potencjalnie najwięcej możliwości na styl  “klasyczny “

zestawienie zdjęcia  “romba “ z opracowaniem Naumova

 “kominowe” formacje drogi Myszlajewa w dolnej i górnej części “romba”



Kosztorys

Przewidywany koszt wyjazdu: 7.000 pln/osobę, w tym:
- przelot Polska-Gruzja-Polska: 1500pln
- transport lokalny: 500 pln
- żywność lio�lizowana: 1500 pln
- koszty noclegów i wyżywienia na miejscu: ok. 1500 pln
- ubezpieczenie: 300 pln
- wypożyczenie telefonu satelitarnego: 200 pln
- uzupełnienie niezbędnego sprzętu: 1500pln

Przewidywane �nansowanie:
PZA: 3.500 pln/osobę,
Udział własny: 3.500 pln/osobę
Dotychczas przyznane do�nansowania:
Paweł Karczmarczyk – Nepal 2010, Kaukaz 2012, Gruzja 2013, Gruzja 2014, GWW-Kaukaz 2015
Piotr Sułowski – Yosemite 2013, 2014, 2015, Szkocja 2014, Alpy 2012, 2013, GWW-Kaukaz 2015 

Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem,
Paweł Karczmarczyk
Piotr Sułowski
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