
Warszawa, 14 maja 2011 r.

Rafał Nawrot
/.../

DO  KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu w Dolomity w 

rejon Tre Cime di Lavaredo.

Skład:

Rafał Nawrot – UKA (Warszawa)

Agnieszka Borecka - UKA (Warszawa)

Termin:

sierpień/wrzesień 2009, czas wyjazdu 9-10 dni

Publikacje na temat rejonów:

Nasze plany oparliśmy na przewodniku Mauro Bernardiego „Dolomity. Najpiękniejsze drogi 

wspinaczkowe  wokół  Cortiny  d’Ampezzo”  Warszawa  2009.  Poza  tym  jest  bardzo  dużo 

innych publikacji na temat tego rejonu.

Nasze plany:

Głównym  celem  naszego  wyjazdu  w  Dolomity  jest  przejście  drogi  „Comici-Dimai”  na 

północnej  ścianie  Cima  Grande  di  Lavaredo  (ED-,  500m,  VII),  zaś  w  razie  gorszych 

warunków atmosferycznych  (mokro)  naszym celem będzie droga „Demuth”  na północno-

wschodniej  ścianie  Cima  Ovest  di  Lavaredo  (VII,  620m),  która  posiada  dużo  mniejsze 

nagromadzenie trudności w porównaniu do drogi „Comici-Dimai”. W razie gorszej pogody 

uniemożliwiającej  realizacje  powyższych  planów  będziemy  koncentrować  się  na  drogach 

krótszych na południowych ścianach Tre Cime oraz okolicznych szczytów np. Torre Comici, 

Pianoro Col di Mezzo.
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Koszty:

Przewidywany koszt wyjazdu dla 2 osób: 2600 zł

- przejazd: ok. 2500 km (tam i z powrotem), zakładamy cenę benzyny na poziomie ok. 5 zł, 

nasz samochód pali ok. 8l. na 100 km, a zatem 100 km to około 40 zł x 25 (2500 km) = 1000 

zł

-  wyżywienie:  ok.  10  euro/dzień/osobę  x  9  dni  =  180  euro  x  4  zł  (aktualny  kurs  w 

przybliżeniu) =720 zł

- noclegi - camping w Misiurinie - ok. 10 euro za noc (licząc samochód) - 8 nocy x 2 os. = 

160 euro = 640 zł

- przejazd z Misiuriny pod Tre Cime płatną drogą – 20 euro x 3 = 60 euro = 240 zł

Dotychczasowe dofinansowania:

Rafał Nawrot – Kaukaz Centralny, dolina Bezengi, 2008 r., IA7, 

                       - Kaukaz Centralny, dolina Bezengi 2009 r., IA21

                       - Alpy Berneńskie, 2009, IA11

                       - Kaukaz Centralny, dolina Bezengi, 2011 r., IA15

Agnieszka Borecka – Kaukaz Centralny, dolina Bezengi, 2011 r., IA15

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem,

Rafał Nawrot
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