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ELBRUS

5642
m
KAUKAZ ROSJA

W górach musisz wykonać pewien
wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka,
szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba
mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie
każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo
w górach nie ma granic, tam się szuka
wolności. Są elementy rywalizacji, ale
rywalizacji z postawionym celem, a nie z
przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia:
pierwszy, drugi, trzeci.
Krzysztof Wielicki
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ELBRUS – INFORMACJE WSTĘPNE

Elbrus, liczący sobie 5642 metry, jest najwyższym szczytem
Europy, Rosji oraz pasma, w którym się znajduje – Kaukazu. Jest
nie tylko jednym z siedmiu najwyższych szczytów kontynentów, a
więc zalicza się do Korony Ziemi, ale również jako najwyższy
wulkan Europy, jest częścią tzw. Volcanic Seven Summits, czyli
siódemki najwyższych wulkanów na kontynentach świata (wśród
których jest również Kilimanjaro). Zdecydowanie góruje w swoim
paśmie, co sprawia, że z wierzchołka roztacza się widok na morze
niższych szczytów. W górach Kaukazu jest siedem 5-tysięczników
jednak kolejny szczyt jest ponad 400 metrów niższy od Elbrusa.

Elbrus przedstawia się niezwykle imponująco z dużej odległości – jest prawdziwym olbrzymem,
z bliska niestety nie odnosi się już takiego wrażenia.

Istnieją spory, co do daty zdobycia wschodniego, niższego (5621m) wierzchołka. Rosjanie twierdzą, że zdobył go miejscowy
przewodnik i pasterz - Kiłłar Chaszirow, w roku 1829. Wersja”zachodu” podaje, że szczyt osiągnięto dopiero w 1868 roku. Pewne
jest natomiast, że wyższy, zachodni wierzchołek zdobyła, w 1874 roku, wyprawa brytyjskich wspinaczy.
Słowo Elbrus wywodzi się z języka perskiego i oznacza: “Dwugłowa Góra”. Ale najwyższy szczyt Kaukazu posiada wiele imion.
Dla Gruzinów jest to Jał-Buz (Grzywa Śniegu), Turkmeni mówią o nim: “Szczyt, gdzie kręci wiatr”, dla Arabów to Ebul Dżebal
(Ojciec wszystkich gór), z kolei kaukascy bałkarzy określają go jako: “Góra tysiąca gór”.
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ELBRUS – PRZYGOTOWANIE I AKLIMATYZACJA
Przygotowanie fizyczne:
Na dwa do trzech miesięcy przed wyjazdem powinno się
zadbać o kondycję. Mimo, że Elbrus to nietrudna góra i rocznie
wchodzi na jej szczyt bardzo dużo osób, to należy pamiętać, że
jest to prawie 6000 metrów, i na pewno są tacy, dla których
pokonanie tej wysokości okaże się bardzo wyczerpujące.
Najpewniejsze przygotowanie gwarantują wycieczki górskie i
trening aerobowy: bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Ważna
jest przede wszystkim systematyczność. Lepiej trenować
częściej, mniej intensywnie i krócej niż rzadko, ale za to, do
totalnego wyczerpania. O zdobyciu góry decyduje, nie tylko
przygotowanie fizyczne, ale na równi determinancja i wiara we
własne siły. Jednakże pozytywne nastawienie jest bardzo
mocno uzależnione od przygotowania fizycznego.

Aklimatyzacja do wysokości:
Podstawowym utrudnieniem dla wchodzących na Elbrus
jest rozrzedzone powietrze. Na szczycie panuje dwa razy
niższe ciśnienie niż na poziomie dużego polskiego miasta.
W związku z tym, nikogo raczej nie ominie ogólne
osłabienie, mogą zdarzać się też nudności, zawroty i bóle
głowy. Wchodząc wcześniej na wysokość powyżej 3000
metrów,
staramy
się
zapewnić
wystarczającą
aklimatyzację, aby wymienione dolegliwości wystąpiły w
stopniu znikomym i nie stały się przeszkodą dla zdobycia
szczytu.
Przed
podjęciem
ataku
szczytowego,
przewidujemy wejście aklimatyzacyjne na Czeget
(3460m), z którego roztacza się widok na nasz cel. Po
drodze na wierzchołek Elbrusa trzy dni spędzimy na jego
stokach. Zapewni to dużo lepszą aklimatyzację, a w
związku z tym, znacznie zwiększy szansę na zdobycie
szczytu.
UWAGA!
Wykluczony jest udział w wyprawie osób z chorobą
uniemożliwiającą pobyt na dużej wysokości, np. choroba
serca.

Przygotowanie techniczne:
Wejście na Elbrus standardową drogą nie wymaga
umiejętności alpinistycznych. Jak większość
stożków wulkanicznych, jest dość łatwe technicznie.
Nie należy go jednak bagatelizować, gdyż zdarza
się, że srogo karze niepokornych. Cechą dla niego
charakterystyczną są
częste i nagłe zmiany
pogody. Nawet w lecie bywają zadymki śnieżne.
Podczas
mgły,
znacznie
ograniczającej
widoczność, można zgubić oznaczoną trasę i
znaleźć się w terenie pociętym szczelinami
lodowcowymi. Należy się też liczyć ze znaczącymi
dobowymi wahaniami temperatur, które rosną w
miarę wchodzenia na większe wysokości.
Niezbędne są mocne, nieprzemakalne buty oraz
ubrania odpowiednie na lato oraz na zimę.
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ELBRUS – DROGA NA SZCZYT

ETAPY AKCJI GÓRSKIEJ
I. Wychodzimy z miejscowości Azau (początkowa stacja kolejki).
Droga wiedzie wzdłuż wyciągu, aż do jego końcowej stacji na
wysokośći 3780m. Powyżej znajduje się, zrobione ze zbiorników na
paliwo, schronisko “Beczki”. Możemy skorzystać z noclegu lub
rozbić obóz i noc spędzić we własnych namiotach. Pierwszy
odcinek trasy (Azau-> Beczki) pokonamy w ciągu jednego dnia.
II. Dalej podchodzimy na wysokość 4100m, do schroniska Prjut 11.
Tutaj przydadzą się już raki, gdyż wchodzimy na śnieżne pole.
Pokonujemy niewielką różnicę poziomów, co zajmuje nam
ok.2godzin. Prjut jest bazą wypadową na szczyt. Warto jest zrobić
wcześniejszą aklimatyzację i podejść do górnej granicy Skał
Pastuchowa (4800m), po czym wrócić do obozu.
III. Atak szczytowy rozpoczynamy w
nocy (między 2, a 4-tą), aby na
wierzchołku być około południa. Podejście
od Prjuta na zachodni wierzchołek zajmie
nam ok.10 godzin. Wyruszymy przy
świetle czołówek, by wkrótce zobaczyć
piękny spektakl: wyłaniające się z
porannej
mgły
szczyty
zalane
różowawym blaskiem wschodzącego nad
Kaukazem słońca. Dalej pokonujemy,
dłużący się niezmiernie, trawers, który
wyprowadzi nas na przełęcz. Stąd zostało
nam ok.2godzin na szczyt.
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POTENCJALNY PROGRAM (PODRÓŻ KOLEJĄ)
Dzień 1. Przemyśl – Kijów
Spotykamy się w Przemyślu. Jedziemy busem do Lwowa. Tam wsiadamy w pociąg do Kijowa. Po przyjeździe zostawimy bagaże
w przechowalni i mamy kilka godzin na zwiedzanie stolicy Ukrainy.
Opcjonalnie zalecamy dolot do Kijowa z Warszawy albo z Katowic i jeśli warunki przelotu będą korzystne to takie rozwiązanie zostanie
zastosowane dla całej grupy.

Dzień 2. Kijów - Piatigorsk
Klimatyczna podróż rosyjską koleją kojarząca się z wielką przygodą i doborowym towarzystwem. Idealna okazja do poznania
współtowarzyszy wyprawy i niezaprzeczalnych uroków podróży przez Rosję i Ukrainę dalekobieżnym pociągiem.
Dzień 3. Piatigorsk - Azau
W godzinach rannych wysiądziemy na stacji w Piatigorsku i wynajętym busem przez dolinę Baksanu dojedziemy do Azau najwyżej położonej miejscowości u podnóża Elbrusa. Z okien hotelu roztacza się widok na okoliczne 4tysięczne szczyty i stoki
Elbrusa, którego wkrótce będziemy zdobywać. Popołudnie to czas na odpoczynek po podróży.
Dzień 4. Czeget 3460m
Wyjeżdżamy kolejką na wysokość 3100m. Dalej podchodzimy kilkaset metrów, w celu aklimatyzacji naszych organizmów do
wysokości. Ze szczytu Czegetu rozpościera się piękna panorama Kaukazu, z jej najbardziej charakterystycznym punktem –
olbrzymią, ośnieżoną górą o dwóch wierzchołkach, która jest naszym celem. Na godzinę 16-tą powinniśmy wrócić do hotelu.
Dzień 5. Schronisko 'Beczki' 3780m
Początek właściwej akcji górskiej. Podchodzimy do 'Beczek' 3780m, znanego schroniska zbudowanego z ogromnych zbiorników
na paliwo albo dojeżdżamy koleją linową do pośredniej stacji i z wysokości 3000m już pieszo. Nad nami górują dwa wierzchołki
Elbrusa, czasami wyłaniające się zza chmur.
Istnieje możliwość wysłania bagażu kolejką linową aż do beczek.

Dzień 6. Elbrus – schronisko Prijut 4100m
Wychodzimy w stronę najwyżej położonej bazy na Elbrusie. Tego dnia podejście będzie krótkie, pokonamy tylko ok. 300metrów
różnicy poziomów, co zajmie nam ok. 2 godzin. Nocleg w jednym z tamtejszych schronisk/baraków wyposażonych w łóżka z
materacami i aneks kuchenny z dostępem do gazu.
Dzień 7. Elbrus – Skały Pastuchowa 4800m
Tego dnia czeka nas podejście aklimatyzacyjne do Skał Pastuchowa (4800m) – najwyżej położonych skałek wyłaniających się
spod niezmierzonych połaci śniegu i lodu. Powyżej zaczyna się już kulminacyjne podejście. Podchodzimy „na lekko”, czyli bez
plecaków, po czym wracamy do Prijuta.
Dzień 8. Elbrus 5642m
Dzień, na który wszyscy czekali – atak szczytowy! Wychodzimy w nocy, aby na wierzchołku być przed południem. Podejście
zajmie nam 8 do 10 godzin. Najpierw podejdziemy do Skał Pastuchowa, potem długim trawersem dostaniemy się na przełęcz.
Przez cały czas powinna towarzyszyć nam piękna panorama Kaukazu - sylwetki szczytów, nad którymi dumnie góruje Elbrus.
Gdy wejdziemy na wierzchołek przy dobrej widoczności, naszym oczom ukaże się ogrom gór. Może nawet uda się dojrzeć taflę
Morza Czarnego. Ze szczytu wrócimy do Prijuta lub od razu zejdziemy do „Beczek”, skąd kolejką dostaniemy się pod hotel.
Jeśli nie wszyscy uczestnicy wyprawy zdołają właściwie się zaaklimatyzować, istnieje możliwość zorganizowania drugiego wejścia dla osób, które nie osiągnęły
szczytu. Spowoduje to przesunięcie programu o 1 dzień.

Dzień 9 do 12. Dni rezerwowe (Sochi, doliny kaukazkie)
W przypadku zdobycia góry bez żadnych opóźnień wywołanych np. załamaniem pogody, powtórnym atakiem szczytowym, itp.,
czas jaki nam pozostanie, możemy przeznaczyć na odwiedzenie jednej z przepięknych kaukaskich dolin, np. Iryk (skalne wąwozy,
wody mineralne), Adył-Su (widok na trudne i piękne szczyty) lub pojedziemy wypocząć, zaszaleć w Sochi – nad Morze Czarne.
Dzień 12. Wyjazd do kraju z Sochi albo Piatigorska
Wsiadamy w, znajomy już, rosyjski pociąg i udajemy się do Kijowa – potem samolotem, albo dalej pociągiem do Lwowa i
Przemyśla.
Dzień 14. Przyjazd do kraju
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POTENCJALNY PROGRAM (PODRÓŻ SAMOLOTEM)
Dzień 1. Przelot do Wód Mineralnych albo Tblilisi
Spotkanie na lotnisku dwie godziny przed odlotem. Przelot z Warszawy do Wód Mineralnych przez Moskwę. Lądowanie jeszcze
tego samego dnia bądź następnego rano i przejazd wynajętym busem przez dolinę Baksanu do Azau (2300) - najwyżej położonej
miejscowości u podnóża Elbrusa. Z okien hotelu roztacza się widok na okoliczne 4tysięczne szczyty i stoki Elbrusa, którego
wkrótce będziemy zdobywać.
Opcjonalnie możliwy jest lot do Tbilisi w Gruzji z uwagi na korzystne ceny połączeń lotniczych i przejazd pod Elbrus.

Dzień 2. Azau
Niezależnie którego dnia uda nam się dotrzeć do Azau to spędzamy czas odpoczywając po podróży.

Dzień 3. Czeget 3460m
Wjeżdżamy kolejką linową na wysokość 3100m. Dalej podchodzimy kilkaset metrów, w celu aklimatyzacji naszych organizmów do
wysokości. Ze szczytu Czegetu rozpościera się piękna panorama Kaukazu, z jej najbardziej charakterystycznym punktem –
olbrzymią, ośnieżoną górą o dwóch wierzchołkach, która jest naszym celem. Na godzinę 16-tą powinniśmy wrócić do hotelu.

Dzień 4. Trekking do schroniska 'Beczki' 3780m
Początek właściwej akcji górskiej. Podchodzimy do 'Beczek' 3780m, znanego schroniska zbudowanego z ogromnych zbiorników
na paliwo albo dojeżdżamy koleją linową do pośredniej stacji i z wysokości 3000m już pieszo. Nad nami górują dwa wierzchołki
Elbrusa, czasami wyłaniające się zza chmur. Planowo śpimy w beczkach albo innym okolicznym schronie.
Istnieje możliwość wysłania bagażu kolejką linową aż do beczek.
Istnieje możliwość wysłania bagażu kolejką linową aż do beczek.

Dzień 5. Podejście do Prijuta 4100m
Wychodzimy w stronę najwyżej położonej bazy na Elbrusie. Tego dnia podejście będzie krótkie, pokonamy tylko ok. 300-400
metrów różnicy poziomów, co zajmie nam ok. 2 godzin. Nocleg w jednym z tamtejszych schronisk/baraków wyposażonych w
łóżka z materacami i aneks kuchenny z dostępem do gazu.

Dzień 6. Elbrus – Trekking do Skał Pastuchowa 4800m
Tego dnia czeka nas podejście aklimatyzacyjne do Skał Pastuchowa 4800m – najwyżej położonych skałek wyłaniających się
spod niezmierzonych połaci śniegu i lodu. Powyżej zaczyna się już kulminacyjne podejście. Podchodzimy „na lekko”, czyli bez
plecaków, po czym wracamy do Prijuta.

Dzień 7. Elbrus 5642m – atak szczytowy
Dzień, na który wszyscy czekali – atak szczytowy! Wychodzimy w nocy, aby na wierzchołku być koło południa. Podejście zajmie
nam ok. 10 godzin. Najpierw podejdziemy do Skał Pastuchowa, potem długim trawersem dostaniemy się na przełęcz pomiędzy
wierzchołkami Elbrusa (ok 5400 m). Przez cały czas będzie towarzyszyć nam piękna panorama Kaukazu - sylwetki szczytów, nad
którymi góruje Elbrus. Gdy wejdziemy na wierzchołek, przy dobrej widoczności, naszym oczom ukaże się morze gór, powinniśmy
dojrzeć nawet taflę Morza Czarnego. Ze szczytu wrócimy do Prjuta lub od razu zejdziemy do „Beczek”, skąd kolejką dostaniemy
się pod hotel.
Jeśli nie wszyscy uczestnicy wyprawy zdołają właściwie się zaaklimatyzować, istnieje możliwość zorganizowania drugiego wejścia dla osób,
które nie osiągnęły szczytu. Spowoduje to przesunięcie programu o 1 dzień.

Dzień 8 do 9. Dni rezerwowe (Sochi, doliny kaukazkie)
W przypadku zdobycia góry bez żadnych opóźnień wywołanych np. załamaniem pogody, powtórnym atakiem szczytowym, itp.,
czas jaki nam pozostanie, możemy przeznaczyć na odwiedzenie jednej z przepięknych kaukaskich dolin, np. Iryk (skalne wąwozy,
wody mineralne), Adył-Su (widok na trudne i piękne szczyty) lub pojedziemy wypocząć, zaszaleć w Sochi – nad Morze Czarne.

Dzień 10. Przelot do kraju
Koniec wyprawy na Elbrus. Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.
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MITYCZNE WULKANY – ELBRUS – DAMAVAND – ARARAT

ELBRUS - najwyższy w Europie
Elbrus o 835m przewyższa alpejskiego króla
– Mont Blanc, poniekąd również uważanego
za najwyższy szczyt w Europie.

ARARAT – w poszukiwaniu arki Noego
"I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego
dnia tego miesiąca, na górach Ararat. A wody nadal
opadały aż do dziesiątego miesiąca. W miesiącu
dziesiątym, pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się
szczyty gór."

DAVAVAND – najwyższy wulkan Azji
Dla Persów jest jak Olimp dla nas, owiany
perską mitologią jest miejscem, w którym
mityczny heros Fereydūn stoczył walkę i
pokonał złego Króla Smoków – Zahhāka.

Niedostępne góry Kaukazu zajmują
ważne miejsce w mitologii greckiej.
Sam Elbrus był miejscem cierpienia
przykutego do skały Prometeusza.
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ELBRUS – EKWIPUNEK
NIEZBĘDNY:
1. nowoczesne buty górskie (np. firmy La Sportiva – Nepal, Zamberlan
Expert Pro Gtx)- ciepłe i grube buty skórzane z ociepleniem termicznym
lub skorupy
2. bielizna oddychająca (slipy, koszulki z krótkim i długim rękawem)
3. ciepłe skarpety górskie – 2- 4 pary
4. skarpety przeciwpotne
5. spodnie polartec power stretch lub z cienkiego polaru (legginsy)
6. spodnie polarowe lub inne luźniejsze i docieplane
7. wierzchnie spodnie przeciwdeszczowe
z membraną (np. Aquatex, Gore- tex)
8. polar cienki (np. bluza 50 – 100)
9. kurtka primaloft (odpowiednik polaru 200)
10. lekka kurtka puchowa
11. wierzchnia kurtka przeciwdeszowa z membraną (np. Aquatex, Goretex, membrana min 10000 )
12. dwie pary rękawic polarowych cienkich (np. jedne przylegające z
power stretch i drugie luźniejsze)
13. rękawice grube wiatroszczelne np. pięciopalczaste narciarskie (ew.
łapawice)
14. czapka (najlepiej z polarem lub windstopperem, ew.
docieplana chusta wielofunkcyjna)
15. chusta wielofunkcyjna buff
16. plecak min. 70 litrów
17. plecak podręczny ok. 40 litrów
18. śpiwór komfort min od -10°C do -15°C (najlepiej puchowy)
19. stuptuty
20. kije trekkingowe
21. raki dopasowane do butów (można wypożyczyć)
22. czekan (poruszanie po lodowcu)
23. uprząż wspinaczkowa (w zależności od warunków na lodowcu)
24. 2 karabinki zakręcane (HMS), pętla z taśmy 60 – 80 cm
25. karimata lub materac samopompujący (thermarest)
26. okulary lodowcowe filtr 4 (np. julbo, uwex)
27. latarka czołowa + zapas baterii
28. termos (0,7L – 1L)
29. folia NRC
30. menażka, kubek, sztućce – jeśli nie chcemy korzystać z tych
dostępnych w schroniskach
31. zapalniczka z kamieniem

32. krem i pomadkę do ust z dużym filtrem (30-50)
33. wyposażona apteczka osobista
34. przybory toaletowe
35. plastry przeciw obtarciom (Compeed)
36. multiwitaminy do rozpuszczania w wodzie (Isostar
– najlepiej w tabletkach), batony i żele energetyczne
37. komplet odzieży letniej
38. strój kąpielowy
39. sandały i inne obuwie lekkie
40. ochrona głowy przed słońcem (np. 'kapelusz' z
okrągłym rondem)

DODATKOWY:
1. zapasowe okulary słoneczne
2. maska przeciwwietrzna
3. rozgrzewacze chemiczne (Grabber)
4. ręcznik szybkoschnący
5. power bank (min 20-30 tys mAh)

WIZA:
Pośredniczymy w załatwianiu wiz do Rosji.
Na załatwienie formalności wizowych
potrzebny jest przynajmniej miesiąc.
Wszystkie informacje dotyczące uzyskania
wiz zostaną udzielone przez organizatorów
na etapie przygotowań do wyprawy.
Niezbędne będzie przesłanie paszportów
odpowiednio wcześniej.

Wszelkie pytania prosimy kierować
do organizatorów

MAŁY PLECAK:

nieprzemakalny i pełen
przydatnych kieszonek.

SPODNIE:

POLAR:

nieprzemakalne
przydatny w czasie
wykonane z membrany zimnych nocy czy
np. AQUA-TEX czy
ataku szczytowego
GORE-TEX

KURTKA:

typu WIND-spoper
czy SOFT-shell
oddychająca i odporna
na wiatr

BUTY:

wysokogórskie,
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne.
Usztywniające kostkę i przede
wszystkim wygodne!
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ATRAKCJE DODATKOWE – SOCHI

Największy Rosyjski kurort nad Morzem
Czarnym. Wielkie Sochi rozciąga się na
dystansie 147km, co czyni je drugim pod
względem długości miastem na świecie.

To idealne miejsce, żeby wypocząć po trudach górskich
podbojów. Można wygrzewać się na plaży lub popływać w
ciepłej wodzie. Dla bardziej aktywnych przygotowano liczne
atrakcje, m.in aquaparki z różnorodnymi zjeżdżalniami, wodne
przejażdżki na “bananie”, czy szybowanie na parolotni za
motorówką. A wieczorem...promenada odżywa zalana tłumem
rozbawionych ludzi, a dziesiątki klubów, dyskotek i kawiarni
zachęca do wejścia ;)
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TERMINY I KOSZTY
TERMINY:

KOSZTY:

lipiec / sierpień

Aktualne ceny są dostępne na
stronie www.4challenge.org

aktualne na stronie www.4challenge.org

KOSZT OBEJMUJE:
- ubezpieczenie KL i NNW uwzględniające uprawianie
sportów wysokiego ryzyka
- zakwaterowanie (zgodne z programem – schroniska, hotele)
- przejazd/przelot na całej trasie w obie strony
- wszystkie lokalne przejazdy zgodnie z programem
- przejazdy kolejką linową na Czeget
- uczestnictwo lidera z Polski
- wsparcie lokalnych przewodników
- organizację wyprawy i podstawowe szkolenie alpinistyczne
- wszystkie niezbędne pozwolenia i rejestracje - OWIR

ZNAJDŹ NAS
Przełącz się na nasz kanał YouTube i zobacz filmy z
naszych wypraw albo znajdź nasz profil na Facebook'u

KOSZT NIE OBEJMUJE:
- wyżywienia (w górach gotujemy sami z braku innej
możliwości)
- wizy rosyjskiej
- atrakcji dodatkowych nie ujętych w programie
- ewentualnego korzystania z przejazdów ratrakami i
koleją linową do Beczek
- wyjazdów opcjonalnych (Sochi, doliny kaukaskie)
- wydatków własnych

AGENCJA WYPRAW

4CHALLENGE

KLUB SPORTÓW OUTDOOROWYCH
50-566 WROCŁAW ul. Śliczna 35/8
tel. 0 507 17 62 85
0 72 412 92 56

email: info@4challenge.org
www.4challenge.org

www.4challenge.com

www.4challenge.pl
AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE
KLUB SPORTÓW OUTDOOROWYCH

www.4challenge.org / 4challenge.com

