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Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyprawy Cho Oyu Speed Ascent 2011.

CEL:   Cho Oyu  to  szósty  szczyt  Ziemi,  wznoszący  się  na  wysokość  8201  m n.p.m.  Położony  jest  

w głównej grani Himalajów Wysokich, na północny zachód od Mount Everestu, na granicy chińsko –  

nepalskiej.

Planujemy  wejście  szybkościowe  drogą  klasyczną  (od  strony  chińskiej),  z  celem  pobicia 

rekordu szybkości wejścia na Cho Oyu z bazy na szczyt non-stop. 

Cho Oyu – droga klasyczna.

Baza zostanie założona na wysokości 5800 m n.p.m., obóz I na 6400 m n.p.m., obóz II na 7100 

m  n.p.m.,  obóz  III  na  7600  m  n.p.m.  Po  założeniu  wszystkich  obozów,  pozostawienia  w  nich 

depozytów i ewentualnym zaporęczowaniu fragmentów drogi planujemy zdobyć szczyt w ramach 

ostatecznej  aklimatyzacji  (wstępna  aklimatyzacja  zostanie  przeprowadzona  jeszcze  w  Polsce 

w namiocie  hipoksyjnym).  Po  aklimatyzacyjnym  wejściu  na  szczyt  czwórka  uczestników  zamierza 

zjechać ze szczytu na nartach (Karolina jest polską olimpijką z Vancouver w skicrossie, Andrzej Bargiel  

jednym ze światowej czołówki młodego pokolenia w narciarstwie wysokogórskim).  Następnie,  po 



solidnym odpoczynku w bazie, zaatakujemy górę ponownie już na lekko w możliwie krótkim czasie – 

właśnie z zadaniem pobicia rekordu szybkości, który należy od 2007 roku do Austriaka, Christiana 

Stangla,  który  pokonał  drogę  z  bazy  na  szczyt  w  czasie  15  godzin  i  6  minut  (przejście  to  jest  

podważane – czekamy na potwierdzenie czasu przez samego Stangla – jeśli blefował jak w przypadku  

K2, to rzeczywisty rekord wynosi ponad 17 godzin).

TERMIN:  okres pomonsunowy, jesień 2011 roku (28 sierpnia do 15 października).

SKŁAD:

− Karolina Riemen, TKN Tatra Team (nie otrzymywała dofinansowań z PZA)

− Andrzej Bargiel, TKN Tatra Team (otrzymał dofinansowanie na Elbrus Race 2010)

− Grzegorz Bargiel, TKN Tatra Team (nie otrzymywał dofinansowań z PZA)

− Krzysztof Gajdziński, KW Kraków (otrzymał dofinansowanie na Elbrus Race 2010)

− Jan Gąsiennica – Roj, TKN Tatra Team (nie otrzymywał dofinansowań z PZA)

− Edward Lichota, KW Zakopane (nie otrzymywał dofinansowań z PZA)

KOSZT: 

ogółem – 168 000zł; na osobę – 28 000 PLN w podziale na:

− przeloty i przejazdy 5 000zł

− noclegi i wyżywienie 15 000zł

− sprzęt 2 000zł

− sprzęt osobisty 3 000zł

− pozostałe 3000zł (ubezpieczenie, łączność, apteka, wizy itp.) 

ZASADY FINANSOWANIA: 

− oczekiwana dotacja z PZA:  4 000zł na osobę

− sponsorzy:  12 000zł na osobę

− udział własny:  12 000zł na osobę

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem,

Krzysztof Gajdziński


