
Wymogi  Komisji  Wspinaczki  Wysokogórskiej  dla  wykazów  przejść  na
poszczególne rodzaje wyjazdów

A. Wymogi dla wykazów przejść na wyjazd alpejski letni:

1. Min. 5 dróg górskich o długości min 250m i trudnościach min VI

2. Min. 3 drogi górskie o trudnościach od VII- 

3. Min. 3 drogi górskie zimowe o długości od 400m i trudnościach od IV
(M4) 

B. Wymogi dla wykazów przejść na wyjazd alpejski zimowy: 

1. Min. 10 dróg górskich zimowych (lub alpejskich letnich mikstowych) o
długościach min. 250m i trudnościach od IV (M4) 

2. Min. 3 drogi zimowe górskie o długości min. 400m i trudnościach od IV
(M4) 

3. Min. 3 drogi zimowe górskie o trudnościach od VI (M6) 

4. Min.  3  drogi  alpejskie  z  elementami  mikstu  (włączając
podejście/zejście) o trudnościach od III lub D.

C. Wymogi dla wykazów przejść na wyprawy egzotyczne w góry lodowcowe: 

1. min 10 dróg zimowych (lub alpejskich mikstowych) o długości od 400m i
trudnościach od V

2. min 3 drogi  zimowe górskie o trudnościach od VI (6) i  długości  min
200m 

3. min  3  drogi  zimowe  (lub  alpejskie  mikstowe)  o  długości  od  600m i
trudnościach od III lub D.

Zasady ogólne:

1. Przez  drogę  górską  rozumiemy drogę  w  terenie  górskim o  tradycyjnej  lub
mieszanej  asekuracji.  Dróg  w  całości  lub  w  przeważającej  części
ospitowanych nie uważamy za górskie (przykład:  Another Day in Paradise,
Grey Stone)

2. Identyczne wymagania jak dla Alp latem obowiązują dla letnich wyjazdów w
Kaukaz, Bugaboos, skalne ściany Andów i Kordylierów, Ak-su itp.

3. Identyczne wymagania jak dla Alp zimą obowiązują dla letnich wyjazdów do
Patagonii, na Alaskę, na Grenlandię, ziemię Baffina itp. 



4. Wyjazdy na cele czysto skalne i bez znaczących podejść lodowcowych mogą
się obyć bez dróg zimowych w wykazach. 

5. Posiadacze  wykazów  niespełniających  wszystkich  wymogów,  ale
posiadających  bardzo  dobre  przejścia,  mogą  liczyć  na  dofinansowanie
unifikacyjne. 

6. Wyjazd traktowany jest jako sportowy, gdy: 

a. planuje  zrealizowanie  celu  na  wysokim  poziomie  trudności,  nie
będącym standardem,

b. jego uczestnicy posiadają wykazy przejść wypełniające kryteria KWW
oraz zapewniające wysokie prawdopodobieństwo realizacji celu, w tym
drogi o trudnościach podobnych do planowanej.

7. Wyjazd jest kwalifikowany jako unifikacyjny gdy: 

a. co najmniej połowa uczestników nie ukończyła 30 lat, 

b. wypełnione są kryteria Komisji dot. wykazów przejść, 

c. kryteria dot. wykazów nie są wypełnione, ale wykazy osób w wieku do
30 lat zawierają wartościowe sportowo przejścia.


