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DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez
nas wyprawy ESCALADA MEXICO 2005 w rejony skalne i górskie Meksyku
jako  wyprawy  centralnej  Polskiego  Związku  Alpinizmu  oraz
dofinansowanie jej.

Skład:
Bogusław  Fic  -         KW Kraków (kierownik)
Grzegorz  Grochal -      KS Korona Kraków
Tomasz    Samitowski  -  KW Kraków
Krzysztof Zieliński  -   KW Kraków
oraz:
Luis  Carlos  Garcia  Ayala -  Federación  Mexicana  de  Deportes  de
Montana y Escalada  

Wyprawa  jest  organizowana  jako  wyprawa  Klubu  Wysokogórskiego  w
Krakowie  oraz  sekcji  wspinaczkowej  KS  Korona  Kraków.  
Wszyscy uczestnicy wyprawy są aktywnymi członkami swoich klubów i
kilkakrotnie brali udział w  wyjazdach  firmowanych przez Polski
Związek Alpinizmu.

Termin: 
Październik – Listopad 2005,7 tygodni działalności.

Opis Rejonu:
El Gran Trono Blanco to największa formacja skalna w górach Sierra
Juarez w północno-zachodnim Meksyku. Ten wyrastający ponad pustynię
granitowy  monolit  posiada  trzy  interesujące  ściany  o  wysokości
sięgającej  500  metrów.  Najciekawsze  z  nich  pod  względem
wspinaczkowym  są  ściany  południowa  i  wschodnia  ,  ściana  północna
jest  mocno  położona  i  przez  to  łatwiejsza.  Zebrane  informacje
(których   nota  bene  jest  jak  na  tak  ciekawą  i  położoną  blisko
Kalifornii  górę  wyjątkowo  mało)  pozwalają  sądzić,  iż  stan
eksploracji jest jeszcze daleki od zakończenia, a skała oferuje duże
możliwości wspinaczki klasycznej. Być może częściowym wytłumaczeniem
jest  trudny  dostęp  i  brak  wody  oraz  jakiegokolwiek  zaplecza  w
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bezpośrednim sąsiedztwie ścian. Obecnie na ścianie południowej jest
kilka (2-3) dróg klasycznych o trudnościach około 5.11, na ścianie
wschodniej jedna droga 5.11 (Millenium) oraz odhaczona przez Paula
Pianę  Pan  American  Route (5.12).Wiodą  one  częściowo  rysami  ,
częściowo  płytami  ,  które  są  dość  dobrze  urzeźbione.  Na  ścianie
wschodniej jest ponadto kilka hakówek do A3 włącznie. Warto dodać,
że  szerokość  samej  ściany  wschodniej  u  podstawy  przekracza  700
metrów.  Piana  ,  znany  z  wielu  wybitnych  przejść  w  Ameryce  i  w
świecie, w swojej relacji z drogi (AAJ 1994) zachwyca się jakością
skały  i  wysoko  ceni  klasę  ściany  ,  porównując  ją  nawet  do
granitowych turni Patagonii. Nasz meksykański kolega, Luis Carlos,
potwierdził wyjątkową jakość tamtejszych wspinaczek.

Publikacje na temat rejonu:
AAJ 1974 p.170-171
AAJ 1991:p.189-190
AAJ 1994:p.64-68
AAJ 1994:p.160
AAJ 1998:p.252
AAJ 2000:p.245-247 i foto s.246
Desnivel : Nr.162 
Klettern: 04- 2003

Strony internetowe:
http://www.montanismo.org.mx/articulos.php?id_sec=5&id_art=74&id_ejemplar=90
http://www.desnivel.es/object.php?o=3375
http://desnivel.com/deportes/escalada_en_roca/object.php?o=2761
http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/deportes/terrestres/detalle.cfm?idpag=3
226&idsec=28&idsub=102

Nasze plany:
Nasz  plan  obejmuje  działalność  wspinaczkową  w  trzech  rejonach
skalnych Meksyku.
Zasadniczym  celem  jest  próba  poprowadzenia  nowej  drogi  na  500  m
ścianie El Gran Trono Blanco w stanie Baja California Norte.
W  pozostałych  dwóch  rejonach  czyli: El  Gigante/Sierra  Madre
Occidental oraz El Portero Chico/Nueva Leon chcielibyśmy powtórzyć
drogi o charakterze sportowym np. poprowadzoną w rejonie  El Gigante
przez Niemiecki zespół pod wodzą Kurta Alberta i Stefana Glowacza:
La conjura de los necios/ 8A 800m 
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Koszty:
Przewidywany koszt wyjazdu dla czterech osób: 32 000 zł

- Przelot, transport lokalny, cargo, ubezpieczenie: 19 000
- Noclegi i wyżywienie: 8 000
- Zakup sprzętu: 5 000 zł

Zasady finansowania:
- Sponsorzy : 4 000 zł ( sprzęt)
- Udział własny : 3 500 zł / osobę
- PZA: 3 500 zł / osobę

Dotychczasowe dofinansowania PZA:
- Mali/Ręka Fatimy 1999 r
- Madagaskar/Andryngitra-Tsaranoro 2000 r
- Jordania / Wadi Rum 2002 r
- Maroco / Atlas-Taghia 2004

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem,

Bogusław Fic
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