
Bartosz Sokołowski Kraków, 14.05.2011
ul. /.../
31-341 Kraków
/.../

Grzegorz Kletschka
/.../
Kraków, 30-864
/.../

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracam się  z  uprzejmą  prośbą  o  zatwierdzenie  naszej  wyprawy w Alpy jako wyprawy 
Polskiego Związku Alpinizmu oraz dofinansowanie jej. 

W  drugiej  połowie  lipca  2011  roku  zamierzamy  przejść  kilka  „klasyków”  alpejskich  o 
charakterze skalnym i/lub mikstowym – w zależności od warunków – w rejonie Mont Blanc, 
Bergel, Val di Mello lub Alp Delfinatu.

Skład: Bartosz Sokołowski - KW Kraków nr leg. 1647
Grzegorz Kletschka – KW Kraków nr leg. 1441

Wykazy przejść złożyliśmy poprzez formularz na stronie PZA.

Termin:  lipiec 2011

Rejon: Masyw  Mont  Blanc  (Francja/Włochy)  i/lub  Alpy  Delfinatu  i/lub  Bergell  w 
Szwajcarii

Plan: Długość  wyjazdu  planujemy  na  2-3  tygodni.  Rejonem  docelowym  będzie  rejon 
masywu Mont Blanc natomiast z racji sztywnego terminu wyjazdu udamy się w 
rejon gdzie będą panować najlepsze warunki.

Chcielibyśmy zrealizować 2-4 celów z poniższej listy.

Jeśli trafimy w rejon Valee Blanche, to 1-2 dróg z poniższych:
• Voie Bonatti-Ghigo ED sup 350m lub Voyage salon Gulliver ABO inf 350m lub O 

sole mio ED 300m
• W  przypadku  sprzyjających  warunków  (pogoda,  kondycja)  rozważamy  Pilier 

Gervasutti TD 800m na Mont Blanc du Tacul

Jeśli trafimy w rejon Mer de Glace / Gl. Leschaux, wówczas rozważamy:
• Face Ouest Classique TD inf 700m
• Filar  Walkera  ED  1200m  na  Grandes  Jorasses -  droga  poważna  i  bardzo 

wymagająca – tylko w przypadku sprzyjających warunków (pogoda, kondycja)

Alternatywą jest rejon Bondasca-Tal:
• Piz Badile  - Droga Cassina i/lub inna droga na filarze północno-wschodnim.
• Piz Cengalo – filar NW (w razie dobrych warunków pogodowych i „kondycyjnych”)

Kolejną alternatywą jest rejon Alp Delfinatu (grupa La Meije), Val Masino,  Dolomity



Materiały:
• „Le topo du massif du Mont Blanc tome II“ Michel Piola
• „The Mont Blanc Range Topo Guide vol. I” Michel Piola
• „Góry”  –  monografia  Chamonix  Mont-Blanc  (czerwiec  i  sierpień  2005, 

sierpień 2006) oraz Piz Badile (kwiecień 2008)
• schematy z http://www.climbweb.cz
• strona http://topo.uka.pl/content/topo/chamonix/chamonix.php
• schematy z biura przewodników w Chamonix
• „MASSIF DES ECRINS OUEST et peripherie”
• “Nicht als granit” M.Sertori, G.Lisignoli

Koszty (1 osoba): 1350 zł
• Dojazd: 500 zł (przy założeniu jazdy autem 3-ech osób)
• Wyżywienie: 400 zł (część jedzenia przywieziemy z Polski, część zakupimy na 
miejscu)
• Transport - kolejki linowe: 250 zł (ok. 60E: Montenvers i/lub Aiguille du Midi)
• Nocleg:  100-200zł  (ok.  25-50E)  –  nocleg  na  kempingu  w  dolinie  lub  w 
schronisku  w  górach  –  na  ile  to  możliwe  będziemy  dążyć  do  minimalizacji 
kosztów noclegowych ;)

Zasady finansowania:
• Udział własny: 950 zł
• Dofinansowanie PZA: 400 zł

Informacje o dofinansowaniach PZA w przeszłości:

Bartosz Sokołowski: rejon Chamonix, lato 2009, dofinansownie PZA – 300zł+200zł
Bartosz Sokołowski: rejon Chamonix, lato 2008, dofinansowanie PZA – 600zł
Bartosz Sokołowski: rejon Chamonix, lipiec/sierpień 2007, dofinansowanie PZA – 400z

W imieniu zespołu dziękuję za rozpatrzenie naszej prośby
Bartosz Sokołowski

http://topo.uka.pl/content/topo/chamonix/chamonix.php
http://www.climbweb.cz/

