
Różnice wycen na drodze GL wykazane przez wyprawę weryfikacyjną w oparciu o 
topo zatwierdzone przez uczestników wyprawy weryfikacyjnej PZA. 

 

Oznaczono na: 

-czerwono- wyciągi, które zostały zdegradowane przez wyprawę PZA 

- zielono- wyciągi, które nie zostały zdegradowane, albo różnica jest niemal żadna. 

- czarno, część drogi, których zespół weryf. PZA w ogóle nie powtórzył. 

 

Wyciągi podejściowe: Autorzy (A) podają , bez liny + jeden wyciąg za 5 / zespół 
powtarzający (W) 3, 4  (może z miejscem do 5) 

Wyciągi na stanowiskami o numerach nadanych w opracowaniu: 

0. Autorzy VII (6b+), weryfikacja VI (inaczej 6a) 

1. A – V+/  W -  V+ 

2 V- / V- może V 

Nad 3.- wariant zapychowy: 

1.A:V+/W IV+ 

2. A VIII / Wypr weryf. nie zrobiono całego przejścia w oryginalnej linii, mimo że D.K 
opowiedział przed wyprawą o przebiegu tego wyciągu ponad potem założone 
stanowisko zjazdowe, fragment do później zainstalowanego stanowiska zjazdowego 
oceniona na VII. 

** - w oświadczeniu z 09.2012 była Kapituła dopuściła się kolejnej manipulacji i 
zniesławiana zespołu podsuwając „wnioski” dot. jakoby nieetycznej, odbiegającej 
od standardów, instalacji tego stanowiska. 

Informacja ta zmienia wiec część wniosków zespołu ds. GL, który opierał jeden ze 
swoich wywodów na informacjach nie potwierdzonych w  momencie publikacji w 
sierpniu 2012. 

 

Stanowiska 3-5  

A –V-/ w:V 

Stanowiska 5-8 

Zespół PZA w ogóle nie powtarza wyciągów VI,VII+,VII 



Ponad stanowiskiem 8. 

1.VII-/VII- 

2.VII-/ zespół w.w nie powtarza całości wyciągu , fragment wycenia na VI- 

3. V- zespół weryf. nie powtarza tego wyciągu  

4. layback  A:,autor  nie przechodzi tego wyciągu na czysto ,a jedynie sugeruje 
wycenę 7a+(VIII+), wypraw weryf. ocenia ten wyciąg na VII+. 

Obniżona znacznie została wycena propozycji wyceny, której autorzy jak informowali 
od początku nie przeszli w pełni klasycznie. 

5. nie wiadomo czy wypraw weryf.  szła tak samo jak zespół autorów: A-5+/W IV+  

(?-?) 

Ponad stanowiskiem 13 : łatwy teren oceniony tak samo przez autorów jak 
powtarzających 

14’- IV/III (wystarczy iść  3, 4 metry inaczej po skale by mieć taka różnice – a przecież 
przejście identyczne, na tak wielkiej ścianie , w miejscu bez wyraźnej formacji,  jest 
praktycznie niemożliwe) 

16’ – V/IV+  („rażące zawyżenie” ?) 

Od 17’. 

1. VI/zespół w.w nie powtórzył 

2. VII/VI+,  ( rażące zawyżenie ?) 

21 nieb. do 21 czerw:  VII+ - zespół weryf. nie powtórzył. 

21’ V/V 

Między 25’ a 23’ –  

A: bez asekuracji, III/ W: bez liny,III 

Nad 23’  

1.V/V 

2.IV/IV 

Kopuła szczytową : VIII-/ zespół weryf. nie przechodzi w linii GL,  

autorzy w 2003 oceniają inną logiczną (czystą) rysę obok na VIII-. 

 



Wnioski? 

Różnice w wycenach pojawiają się jedynie na 6 wyciągach, najczęściej są to 
różnice nieznaczne np.V obniżone na IV+. 

Pytanie, dlaczego raport PZA podsumowuje wyceny autorów drogi jako „rażące 
zawyżenie”, mimo że materiały źródłowe tego nie wykazują? 

 

  

 


