
 
CHAMONIX 2011 

  
Alpy Francuskie 

 
 

 
Podanie o dofinansowanie 

 

 
Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o zatwierdzenie oraz dofinansowanie organizowanego przez 
nas wyjazdu, którego celem jest przejście dróg: Filar Centralny Freney (masyw Mont 
Blanc) oraz Filara Walkera  na Grande Jourrassess.  
 
1.Cel Wyjazdu: Celem wyjazdu jest klasyczne przejście dróg: Filar Centralny Freney 
(masyw Mont Blanc) oraz Filara Walkera na Grande Jourrassess. 
 
Cele rezerwowe stanową: 
Contamine Petit Jourrassess 
Pillier Rouge du brouilard 
Filar Gervasutti (Mont Blanc du Tacul) 
Drogi różne na Grand Capucin 
 
Drugoplanowe cele rezerwowe: 
Ze względu na czas trwania wyjazdu planujemy, także przejście kilku buldrów (przy 
niesprzyjającej w górach pogodzie), nad którymi „praca” pozwoli nam utrzymac formę, siłę 
palców i dobre samopoczucie. Wszystkie sektory znajdują się w otoczeniu Chamonix. 
 
Philippe (Medonet) 7b+ 
Fisure expo (Les Bosons) 6b+ 
Full metal Jacket (Medonet) 7b+ 
 
3.Plan działań  
Po doświadczeniach z ubiegłego roku ( obfite opady śniegu ) zdecydowaliśmy się na 
wydłużenie wyjazdu oraz na przesunięcie go na przełom sierpnia i września.  
Miejscem bazowym zespołu będzie miejscowość Chamonix-Mont Blanc, gdzie pozyskane 
zostaną aktualne informacje na temat kondycji ścian.  
W oparciu o zdobyte w ubiegłych latach doświadczenie planujemy podjąć próbę przejścia 
dróg mozliwie „na lekko”. Nocleg planowany jest w schroniskach.  
 
5. Planowany termin 
15 sierpnia - 15 września 2011 
 



6 . Skład wyprawy: 
Alek Barszczewski (KWW) 
Adam Latusek (KWW) 
 
7. Osoby ubiegające się o dofinansowanie : 
Alek Barszczewski (KWW) 
Adam Latusek (KWW) 
 
8. Przewidywane koszty finansowania 
 
Transport 600 pln/osobę 
Wyżywienie,leki, gaz 600 pln/osobę 
Ubezpieczenie  250 pln/osobę 
Dodatkowy sprzęt  300 pln/osobę 
Razem 1450 pln/osobę 

 
Oczekiwane dofinansowanie z PZA 700pln/osobę . Razem 1400pln 
Pozostałe koszty planujemy pokryć ze środków własanych. 
W celu pełnej realizacji obranej przez nas taktyki (tzw. light&fast) planujemy zakup nowego 
sprzętu co wiąże się ze znacznymi kosztami.  
 
9. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach. 
 
Alek Barszczewski (KWW) – Chamonix 2010 
Adam Latusek (KWW) – Chamonix 2010 
 
10.Wykazy dostępne na stronie PZA 
 
 
 
 
Z taternickim pozdrowieniem  
 
Adam Latusek 
Alek Barszczewski 
 


