Gliwice 7.02.2016

Sprawozdanie z BMC Winter Meet 2016
W terminie 24-31.01.2016 uczestniczyłem w międzynarodowym meetingu wspinaczy organizowanym
przez British Mountaineering Council. Miejscem zakwaterowania był ośrodek Glenmore Lodge
położony w pobliżu pasma górskiego Cairngorms we wschodniej części Szkockiego Highlandu.
W spotkaniu wzięło udział 35 wspinaczy z 25 krajów (m.in. Japonii, RPA, Izraela, Argentyny).
Na działalność górską przewidziane było 6 dni, podczas których każdemu z gości został przydzielony
partner znający specyfikę miejscowego wspinania. Po 3 dniach nastąpiło przemieszanie zespołów
celem lepszej integracji grupy.
Niestety z powodu wyjątkowo niesprzyjającej pogody – wysokich temperatur a następnie silnych
opadów śniegu połączonych z wiatrem dochodzącym do 120 mph, sensowna działalność górska
możliwa była tylko podczas 2 dni meetingu. Na szczęście okolice Aviemore, w zasięgu godzinnej jazdy
autem oferują możliwości wspinania tradycyjnego na morskich klifach (6a-6b), sportowego wspinania
w konglomeracie (6b-7b) oraz drytoolingu w lokalnej kuźni mocy – Newtyle (M5-M13), co w
połączeniu z fenomenem diametralnie różnej pogody w obrębie 100 km, pozwoliło wszystkim
chętnym na codzienną i zróżnicowaną aktywność wspinaczkową.
Punktem kulminacyjnym każdego dnia była obiadokolacja podczas której przy wyśmienitym jedzeniu
następowała integracja międzynarodowego środowiska wspinaczy, która następnie przenosiła się do
sali konferencyjnej, gdzie wyświetlane były prezentacje dotyczące wspinania zimowego w różnych
zakątkach świata (m.in. Indie, Kanada, Grecja!, Portugalia!).
Na osobny komentarz zasługuje organizacja całego eventu, która stała na najwyższym poziomie za
sprawą dwóch osób: Becky McGovern oraz Nicka Coltona, którzy wspierani 25 letnim
doświadczeniem w organizowaniu tej imprezy wyprzedzali o krok każdą nieprzewidzianą przez gości
okoliczność.
Podsumowując, meeting można zaliczyć do bardzo udanych. Wszyscy goście zasmakowali wspinania
w warunkach szkockiej zimy. Jednak trudne warunki pogodowe w połączeniu ze świetnymi
warunkami mieszkalnymi w Glenmore Lodge sprzyjały bardziej integracji wokół stołów celebrując
„5pm cake&coffee” oraz teoretycznej wymianie doświadczeń niż sprawdzeniu partnerskiej więzi na
długich i wymagających klasykach. Stąd też większość gości opuszczała Aviemore deklarując: „I’ll be
back!”
Wykaz przejść:




Savage Slit V,6
Fallout Corner VI,7
Patey’s Route VI,6 (przy wiekszej ilości lodu - IV,5)

Dziękuję Polskiemu Związkowi Alpinizmu za umożliwienie i wsparcie mojego wyjazdu.
Z taternickim pozdrowieniem,
Karol Legaszewski

Wejście w Coire an t-Sneachda

Fallout Corner

Ice gully without ice :)

Newtyle - tu się ćwiczy pod góry ;)

Jedyne M5 w dziurze

Cairngorms National Park

Widok na Glenmore.
Biały budynek w lesie – nasze kwatery.

Pakowanie na wspinanie :)

Wieczorna integracja

Droga zamknięta, bo spadło 30cm sniegu ;)

