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asadne wydaje się stwierdzenie,
że outdoor to nie tyle konkretna
aktywność, co stan umysłu. I tym
właśnie chcielibyśmy się zająć
w Outdoor Magazynie, przygotowując
naszych Czytelników do bezpośredniego
starcia z aktywnościami na świeżym
powietrzu. Tym razem będzie to starcie
w zimowych warunkach – przed nami
miesiące pełne białego puchu, niskich
temperatur i lodowatego słońca… Miejmy
nadzieję. Tym samym oddajemy w Wasze
ręce pierwszy numer Outdoor Magazynu,
który dotychczas istniał tylko w internecie.
Niemniej nadal zapraszamy po codzienną
dawkę outdoorowych wieści na stronę
outdoormagazyn.pl.
Choć zimy w ostatnich latach coraz bardziej
przypominają jesień, wciąż można liczyć
na krótkie okresy mroźnej aury. To zaś
nie powinno powstrzymywać żadnego
biegacza przed treningiem, bo, jak mówi
Piotr Hercog, w każdych warunkach można
wyjść na bieganie. A najlepiej w warunkach
outdoorowych. W tym roku Piotr Hercog
zwyciężył w zawodach Baikal Ice Marathon,
więc zdecydowanie wie, o czym mówi.
Nasz wywiad z jednym z najlepszych
biegaczy ultra w Polsce stanowi mały
poradnik dla początkujących – jak się ubrać
na trening zimą, jak przebiegać ten okres,
by mieć dobre wyniki w szczycie sezonu,
dlaczego lepiej jest biegać poza trasą niż po
asfalcie.

lawinowego ABC, który powinien stanowić
„must have” każdego turysty, wspinacza
czy narciarza działającego zimą powyżej
granicy lasu.
O tych ostatnich także zadbaliśmy na
łamach naszego Outdoor Magazynu –
Barbara Suchy opisuje, czym właściwie jest
skitouring, a także gdzie warto wybrać się
na skitoury w Europie i w Tatrach. Nieco
bardziej szczegółowo przyglądamy się
alpejskiemu regionowi Pitztal. Tę dolinę,
którą wieńczy najwyższy szczyt Tyrolu
– Wildspitze, nie bez przyczyny można
nazwać skitourowym Eldorado.
Poza wiedzą i doświadczeniem, na
outdoorową eskapadę potrzebne są nam
również sprzęt i odzież. Prezentujemy
przegląd oraz wprowadzenie do tematu
lekkich kurtek ze sztucznymi ocieplinami.
Kacper Tekieli objaśnia konstrukcje tego
typu odzieży, jej przeznaczenie i konkretne
propozycje dostępne obecnie na rynku.
Po lekturze można już śmiało wybrać się na
zakupy – a te najlepiej zrobić na kiermaszu
14. Krakowskiego Festiwalu Górskiego.
KFG, czyli największe w Polsce, trzydniowe
święto miłośników gór i wspinania,
odbędzie się w dniach 2–4 grudnia 2016.
Do zobaczenia na festiwalu i na górskich
szlakach!
Aneta Żukowska
Redaktor Naczelna Outdoor Magazyn

Biegać można także w Tatrach,
jednak zimą lepiej na początek
pójść na wycieczkę lub skitoury.
W tym przypadku przyda
się specjalistyczna wiedza
instruktora PZA – Bogusława
Kowalskiego, który omawia
zimowe zagrożenia w Tatrach
oraz to, jak się przed nimi ustrzec
tak, żeby nasza wycieczka
była jedynie przyjemnością
i przygodą na świeżym
powietrzu. Uzupełnieniem tych
informacji będą porady Leszka
Niekraszewicza ze sklepu
Polar Sport na temat zestawu
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[Krakowski Festiwal Górski]

14. Krakowski Festiwal Górski
Przed nami największe w Polsce, trzydniowe święto miłośników gór i wspinania, czyli
Krakowski Festiwal Górski, który odbędzie się w dniach 2–4 grudnia 2016. Już od 14 lat
w Pawilonie Dydaktyczno-Sportowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
wydarzenie to przyciąga tysiące miłośników filmu górskiego, adrenaliny, przygód oraz
ambitnych zmagań na szczytach i ścianach świata.
Na festiwalowym ekranie wyświetlanych jest kilkadziesiąt
najlepszych filmów górskich z całego globu, na scenie
występują wybitne gwiazdy himalaizmu, alpinizmu
i wspinaczki, a wiedzy i umiejętności dostarczają liczne
warsztaty prowadzone przez specjalistów. To także właśnie
w Krakowie toczą się najważniejsze dyskusje dotyczące
polskiego himalaizmu, wspinaczki i kultury górskiej.

doganiają światową czołówkę. Wśród nich o swoich
dokonaniach opowiedzą m.in.: Kinga Ociepka-Grzegulska,
Piotr Schab, Karolina Ośka, duet Łukasz Dudek i Jacek
Matuszek oraz Małgorzata Jurewicz i Józef Soszyński. Na
krakowskiej scenie nie może także zabraknąć Andrzeja
Bargiela, który w błyskotliwym stylu i w rekordowym czasie
zdobył tytuł Śnieżnej Pantery.

Wybitne gwiazdy himalaizmu i wspinaczki

Najlepsze kino górskie z całego świata

Kluczowym punktem programu są występujące na
festiwalowej scenie gwiazdy himalaizmu, alpinizmu
i wspinaczki. Do Krakowa przybywają najlepsi
z najlepszych, opowiadając podczas KFG o swoich
wyczynach, przygodach, pokazując zapierające dech
w piersiach zdjęcia i filmy. Poza wybitnymi osobistościami
światowego formatu, swoje prelekcje mają także najlepsi
polscy wspinacze i himalaiści, którzy prezentują swoje
dokonania z minionego roku.
W tym roku na festiwalowej scenie wystąpią:
legenda światowego wspinania – Lynn Hill, jeden
z najwszechstronniejszych i najciekawszych brytyjskich
wspinaczy – Tim Emmett, młody, lecz niezwykle
utalentowany Kanadyjczyk – Marc-André Leclerc oraz
tegoroczny zimowy zdobywca Nanga Parbat, czołowy
baskijski himalaista – Alex Txikon. Do zagranicznych
gości dołączą rodzimi wspinacze, którzy coraz odważniej
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Film górski od samego początku stanowił wizytówkę
Krakowskiego Festiwalu Górskiego. Na festiwalowym
ekranie można zobaczyć nie tylko najlepsze produkcje
rodzimych twórców, ale także doskonałe kino górskie
z całego świata. Wszystko w ramach dwóch cieszących się
ogromnym zainteresowaniem filmowców i publiczności
konkursów – Filmu Polskiego oraz Międzynarodowego
Konkursu Filmowego. Konkursowe produkcje będzie
oceniać jury w składzie: Marcin Jamkowski (dziennikarz,
podróżnik, wspinacz, fotograf i filmowiec), Marcin
Koszałka (reżyser, operator filmowy, twórca filmów
fabularnych i dokumentalnych), Łukasz M. Maciejewski
(autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych) oraz
Krzysztof Spór (dziennikarz, współtwórca Akademii Węży
i portalu Stopklatka.pl). Na ekranie zobaczymy filmowe
premiery, w tym m.in. „Aus dem Schatten der Meister”
w reż. Johannesa Maira, „Blocheads” w reż. Alastaira Lee,

(fot. Bob Carmichael)

Lynn Hill,
legenda światowego wspinania,
będzie gościem 14. KFG

ZŁOTY SPONSOR
14. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU GÓRSKIEGO

WWW.MARMOT.EU
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RAVEN SP.J.
UL. ZAKŁADOWA 7, 31-752 KRAKÓW, Tel. 12 628 51 95, 12 628 51 96, KONTAKT@RAVENCO.EU,
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biografii Jerzego Kukuczki „Kukuczka”, Piotrem Tomzą
i Dominikiem Szczepańskim – autorami „Nanga Parbat.
Śnieg, kłamstwa i góra do wyzwolenia” oraz Moniką
Rogozińską – autorką książki „Lot koło Nagiej Damy”.
Wreszcie, z historią narciarstwa, czyli „Magią nart”,
przyjedzie do Krakowa Beata Słama (obok Wojciecha
Szatkowskiego – współautorka publikacji).

Warsztaty, szkolenia i panele

Krakowski Festiwal Górski od lat mocno angażuje się
w edukację górską – także w tym roku będą miały miejsce
prowadzone przez specjalistów warsztaty z bezpiecznego
poruszania się po górach, szkolenia lawinowe i lodowcowe,
dyskusje o ekologii, dostępie do terenów górskich oraz
skalnych, szkolenia sprzętowe i prelekcje poradnikowe
o podróżach w najdalsze krańce świata. Wśród prelegentów
znajdą się ratownicy TOPR-u, doświadczeni przewodnicy
górscy, instruktorzy i podróżnicy. Nie zabraknie także
ważnych dla środowiska wspinaczkowego (i nie tylko)
dyskusji.

Kiermasz Odzieży i Sprzętu

Miłośnicy aktywności górskich podczas KFG mają
niepowtarzalną okazję zapoznać się w jednym miejscu
z najnowszymi kolekcjami topowych marek na polskim
rynku outdoorowym i zakupić odzież oraz sprzęt z dużymi
rabatami – o szczegółach kiermaszu można przeczytać
na łamach Outdoor Magazynu (str. 48). Kiermasz na
KFG jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż to właśnie do
Krakowa przybywają producenci i dystrybutorzy marek
outdoorowych na polskim rynku – tym samym potencjalni
klienci mają szansę poznać ich bliżej i porozmawiać
o nurtujących ich kwestiach dotyczących outdoorowych
produktów. Nauki nigdy dość!

Jedyne takie spotkanie

„Hard Rock – A Tribute to Ken Wilson” w reż. Paula Diffley’a,
„Namuli and Beyond” w reż. Majki Burhardt oraz „Song of
Tomorrow” w reż. Franka Kretschmanna.

Góry na papierze

To jednak nie koniec spotkań z kulturą górską, swoją
mocną reprezentację będzie miała także literatura.
Podczas festiwalu odbędą się spotkania między innymi
z Dariuszem Kortko i Marcinem Pietraszewskim – autorami
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Krakowski Festiwal Górski to prawdziwe święto
gór i tych, którzy nie mogą bez nich się obejść. Nic
dziwnego, w końcu spośród sportów outdoorowych
aktywności górskie cieszą się wśród Polaków największą
popularnością. Dzięki KFG Kraków na trzy grudniowe dni
staje się polską stolicą gór, miejscem, gdzie można spotkać
się z innymi pasjonatami, zainspirować się górskimi
opowieściami, nawiązać nowe znajomości na kolejne
wędrówki i wspinaczki, a także poczuć niesamowitą
atmosferę zmagań na najwyższych górach świata i na
najtrudniejszych skalnych ścianach.

[technologie outdoor]

Na każde warunki:
GORE® THERMIUM
i GORE® WINDSTOPPER

W sezonie 2016/2017 firma W.L. GORE® – potentat na rynku membran i zaawansowanych
laminatów – postanowiła przearanżować i wzbogacić swoją kolekcję. Firma wchodzi
z nowymi produktami, których zadaniem jest lepsze dopasowanie oferty do zmieniającego
się klimatu oraz oczekiwań i zachowań klientów.
Zmiany klimatyczne, wszechobecne prognozy pogody
i urządzenia mobilne, to wszystko wpływa na naszą
codzienność nieustannie ją zmieniając. Potrafimy lepiej
dostosować się do nadchodzących warunków pogodowych,
lepiej zaplanować nasze outdoorowe wypady. Mamy
również mniej czasu – większość z nas wybiera łatwiejsze
i bliższe cele. Dzięki temu nie trzeba na każdą wycieczkę
zabierać „superodpornego” GORE-TEX®. Te zmiany
dostrzega również GORE® i proponuje nowy podział
swojej oferty produktowej na „klasyczny” GORE-TEX®,
GORE® WINDSTOPPER oraz GORE® THERMIUM. Każdy
z tych segmentów ma oferować produkty adekwatne do
aktywności w różnych warunkach pogodowych.

GORE® THERMIUM

GORE® THERMIUM został zaprojektowany z myślą
o kurtkach z ociepleniem, zarówno puchem naturalnym,
jak i sztucznym. Jego zadaniem jest ochrona przed
śniegiem, wilgocią i lekkim deszczem (1,5-godzinny opad,
4 mm; norma dla Europy i USA). Co istotne, w kurtkach
stosowane będzie podklejanie szwów. Nie będzie to
propozycja na trudne wyprawowe warunki, ale powinna
się sprawdzić w większości casualowych i outdoorowych
pogodowych okoliczności.
GORE® THERMIUM znajdzie się w ofercie takich
producentów, jak: Mountain Equipment, Black Diamond,
Skhoop, Tierra, Montura, Salewa, Odlo, Millet czy
Arc’teryx.

GORE® WINDSTOPPER®

Z myślą o intensywnych i codziennych aktywnościach
outdoorowych, podczas których wymagana jest
ochrona przed wiatrem i wysoka oddychalność, GORE®
uporządkował także kategorię WINDSTOPPER®, w której
znajdziemy materiały znane wcześniej pod nazwami
„Active Shell”, „Soft Shell” i „Technical Fleece”.
Dołączą do nich dwie dodatkowe technologie. Pierwsza
– GORE® WINDSTOPPER® with Light Rain Resistance
– została opracowana z myślą o użytkownikach, którzy
potrzebują wysokiej oddychalności, przy jednoczesnej
ochronie przed lekkim deszczem (1,5-godzinny opad,
4 mm; norma dla Europy i USA). Produkty z GORE®
WINDSTOPPER® with Light Rain Resistance sprawdzą się
więc przy niepewnej, lecz raczej nie deszczowej pogodzie
o każdej porze roku.
Na zimne i suche warunki przygotowano natomiast
GORE® WINDSTOPPER® with Insulation Protecion.
Materiał ten pozwala producentom na stworzenie lekkich,
wiatroszczelnych produktów z ociepliną, przeznaczonych
do intensywnych aktywności outdoorowych
w chłodniejszych warunkach.
GORE® WINDSTOPPER® znajdziemy m.in. u takich
producentów, jak: Arc’teryx, Dynafit, GORE RUNNING
WEAR®, Haglöfs, Herno, Loeffler, Mammut, Marmot,
Montura, Maloja, Quicksilver, Salewa, Sweet Protection
oraz Tierra.
Konstrukcja GORE® WINDSTOPPER®

Konstrukcja GORE® THERMIUM

materiał zewnętrzny
materiał zewnętrzny

membrana

membrana

ocieplina – naturalny
lub sztuczny puch

materiał wewnętrzny
materiał wewnętrzny

artykuł sponsorowany

WWW.KEEN.PL

fot. Piotr Dymus Photography

[trail running w zimie]

Masyw Kazbegi – wysokość 4100 m – treningi
aklimatyzacyjne przed Elbrus Race, maj 2016

Z asfaltu w zaśnieżone góry –
jak biegać trailowo zimą?
Odpowiednie obuwie, odzież i można ruszać na zimowe trailowe bieganie. Zima jest
wyjątkowym okresem, przygotowującym do intensywnego sezonu wiosenno-letniego.
Jak ją optymalnie wykorzystać, i to w terenie? Na te pytania odpowiada Piotr Hercog, trener
sportowy, jeden z najlepszych biegaczy ultra w Polsce.
Aneta Żukowska: Dlaczego warto przejść z biegania po
asfalcie na biegi górskie i w terenie?
Piotr Hercog: Każdy ma swoje priorytety, z mojej
perspektywy widzę więcej pozytywów w bieganiu
w terenie. Czym się to różni? Przede wszystkim, gdy
wychodzimy biegać na pagórki czy w góry, jest bardzo
duża zmienność terenu. Nawet jeśli biegamy po tej samej
trasie, to w zależności od pory roku, warunki mogą być
skrajnie różne. Inaczej jest zimą, a inaczej latem. Podczas
biegu w mieście, po asfalcie, otoczenie – oczywiście
– również może się delikatnie zmieniać, ale odczucia,
które nam fizycznie towarzyszą, są bardzo podobne.
Kolejna rzecz: bieganie w terenie buduje lepszą formę.
Jeśli osoba biegająca po asfalcie chciałaby mieć lepsze
wyniki, musi wdrożyć proces treningowy opierający się
na wprowadzeniu rytmów czy interwałów. W górach
do pewnego momentu jest to naturalne. Podbiegamy,
wchodzimy na wyższe tętna, teren samoistnie wspomaga
budowanie formy. Trzecim argumentem przemawiającym
za bieganiem w terenie jest to, iż jest to paradoksalnie
delikatniejsze dla organizmu ze względu na zmienność

10

| OUTDOOR MAGAZYN

pracy mięśniowej. Brak jednostajnego ruchu jak podczas
biegu po asfalcie – pasma mięśniowe cały czas się
zmieniają, nie ma dużych przeciążeń stale na jedno miejsce,
przez to powinniśmy mieć mniej problemów z urazami.
Na dobry początek – co musimy zmienić w sprzęcie?
Gdy przechodzimy z asfaltu na góry, nie musimy
rewolucyjnie zmieniać sprzętu. Wszystko zależy od tego,
jaki to będzie teren – czym innym jest bieganie po górkach
w parku, a czym innym bieganie po górach wyższych,
takich jak Tatry. Priorytetem zawsze pozostaje obuwie.
Jeżeli biegamy w okresie zimowym, musimy wziąć pod
uwagę, że może pojawić się błoto, śnieg, wtedy wybieramy
obuwie, które ma rzadsze, ale większe wypustki, z miękką
gumą. Jeżeli jest to śnieg i duże oblodzenie, warto sięgnąć
po buty z kolcami.
Jaką przyjąć strategię ubiorową zimą?
Ubiór zależy od warunków panujących na zewnątrz, jednak
zawsze jest to strategia „na cebulkę”, czyli warstwowo.
Poszczególne warstwy oddają wilgoć i zapobiegają

[trail running w zimie]
wychłodzeniu organizmu. Gdy temperatura oscyluje około
zera, czy nawet kilku stopni na minusie, nie ma wiatru,
wystarczy podkoszulka i bluza. Co ważne, należy pamiętać,
by pierwsza warstwa nie była z bawełny – bawełna dosyć
szybko łapie wilgoć i wychładza. Techniczne materiały
są dużo lepiej przystosowane do izolacji i działania
w „mokrych” warunkach. Dostęp do tego typu odzieży
jest obecnie bardzo łatwy, tak więc warto zaopatrzyć się
przynajmniej w jedną techniczną koszulkę oraz bluzę,
do tego „oddychające” spodnie. Druga warstwa może
być już z jakimś systemem membranowym, choć na
trening godzinny czy nieco dłuższy wystarczy zwykła
ortalionowa kurtka, która ma nas chronić przed wiatrem.
W nieprzemakalnej kurtce będziemy się pocić. Ta znów
przyda się podczas wielogodzinnych treningów, kiedy
nasze tempo jest niższe.
Dużą trudnością zimą może być ocena tego, jak ciepło
mamy się ubrać na trening.
Po kilku wyjściach nauczymy się oceniać idealny dla nas
komfort. Na początku, zaraz po wyjściu, powinniśmy
czuć lekki chłód, choć oczywiście nie chodzi o to, by
nas przemroziło. Czyli mamy ubrać się tak, by komfort
poczuć dopiero po około dziesięciu minutach biegu. Jeśli
ubierzemy się za grubo, to po półgodzinie biegu będziemy
mieli już duże straty energetyczne z powodu przegrzania
organizmu.
Zimą ubieramy także rękawiczki i czapkę?
W tym przypadku są różne preferencje. Znam osoby,
które na bieg zakładają raczej kusy strój, ale rękawiczki
muszą mieć zawsze. Również jestem zwolennikiem tego,
by zimą mieć cienkie rękawiczki, z membraną chroniącą
nas przed wiatrem. Podobnie z czapką, która ma przede
wszystkim „oddychać” i chronić przed wietrzną pogodą.
Co ważne – zimą musimy także zadbać o twarz. Już przy
zerze stopni warto posmarować twarz tłustym kremem
na zimę. Im temperatura jest niższa, tym bardziej musimy
na to zwracać uwagę. Jeśli jest zimno, wieje wiatr, a my
się spocimy, możemy doprowadzić nawet do lekkich
odmrożeń na twarzy. Krem jest konieczny.
Czy jest jakaś bariera temperaturowa, po przekroczeniu
której nie powinniśmy już biegać?
W każdych warunkach można wyjść na bieganie, choć nie
każdy trening da się przeprowadzić w danych warunkach.
Poniżej minus piętnastu stopni odradzałbym robienie
bardzo szybkich biegów, interwałów, podbiegów, które
mocno wentylują nam płuca. Może to doprowadzić do
stanów zapalnych i przeziębienia. Przy bardzo niskich
temperaturach proponuję spokojne wybieganie.
Czy na bieganie najlepsze jest... bieganie, czy
nasz zimowy trening warto uzupełnić o inne formy
aktywności?
Czym jesteśmy starsi, tym więcej powinniśmy zwracać
uwagę na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Okres zimowy
to bardzo ważne przygotowanie do całego późniejszego

sezonu. Samo bieganie jest podstawą pod względem
treningu tlenowego, poprzez spokojne, długie wybiegania,
ale musimy też wziąć pod uwagę ogólny rozwój naszego
ciała, a zwłaszcza wszystkie te partie, które zaniedbaliśmy
podczas sezonu. Są to przede wszystkim górne partie
ciała – klatka piersiowa, brzuch, plecy, korpus. Także
zawodnicy biegający po asfalcie podkreślają, że do
pewnego poziomu mogą się wytrenować jedynie
poprzez bieganie, ale w pewnym momencie, by pójść
krok dalej, muszą poświęcić czas na stabilizację tułowia.
Wszystkim proponuję w okresie zimowym ćwiczenia
ogólnorozwojowe, czasem wystarczy poćwiczyć
codziennie w domu 15–20 minut. Zimą także warto
zmieniać dyscypliny, co odciąży nam stawy, a wzmocni
zaniedbane partie mięśni i pomoże zbudować ogólną
wytrzymałość tlenową – a więc nie tylko bieganie, ale
także narty biegowe, narty skitourowe, nawet narciarstwo
zjazdowe będą świetnym uzupełnieniem.
Jak rozplanować nasz zimowy trening?
Nie istnieją uniwersalne plany czy schematy. Każdy ma inny
tryb życia, trzeba podchodzić do tego indywidualnie. Do
pewnego poziomu można zastosować pewien schemat,
ale on zadziała tylko przez określony czas. Zimę należy
podzielić sobie na okresy. W pierwszym okresie robimy jak
najwięcej dłuższych wybiegań, ale w bardzo spokojnym
tempie, w zakresie tlenowym. Budujemy wytrzymałość,
przygotowujemy mięśnie i przyczepy do późniejszych,
mocniejszych obciążeń. Po około dwóch miesiącach
wchodzimy w okres transformacji, czyli zaczynamy
przyśpieszać, wchodzimy w drugie zakresy swojego tętna.
Czyli kolejne dwa miesiące to jest powolne przejście na
drugi zakres. Ostatnie cztery–sześć tygodni przed danym
startem, przed sezonem – przyśpieszamy. Robimy krótkie
treningi, krótkie interwały, ale bardzo intensywne. Dzięki
dwóm poprzednim okresom nasz organizm jest w stanie
wytrzymać przyśpieszenia, bo stawy i mięśnie zostały
przygotowane. To bodźcowanie jest ważne dla każdego,
także dla tych, którzy chcą biegać długie dystanse. Trzeci
okres musi być jednak na pewno poprzedzony dwoma
wcześniejszymi okresami.

„

Mamy ubrać się tak, by komfort poczuć
dopiero po około dziesięciu minutach
biegu. Jeśli ubierzemy się za grubo, to po
półgodzinie biegu będziemy mieli już duże
straty energetyczne z powodu przegrzania
organizmu.

„

Czy początkujący mogą się pokusić o zimowy start
w zawodach?
Mogą, ale nie na zasadzie walki o wyniki, potraktujmy to
jako zabawę i trening. Przy tym nie wcześniej niż w drugim
okresie, wcześniej ryzykujemy kontuzje. Pierwsze dwa
miesiące musimy najpierw poświęcić na rozbieganie,
a później możemy poświęcić czas na treningowy udział
w zawodach.
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[trail running w zimie]

Masyw Kazbegi – wysokość 4100 m – treningi
aklimatyzacyjne przed Elbrus Race, maj 2016

Czy możesz polecić jakieś zimowe zawody dla
początkujących?
Powstało teraz dużo imprez, wszystko zależy od tego, na
jakim poziomie wytrenowania ktoś się znajduje. Dystanse
dla wszystkich, czyli dziesięć kilometrów czy półmaraton,
można biegać już w okresie od stycznia do marca. Każdy
może do tego podejść indywidualnie, potraktować to jako
trening, na zaliczenie, lub aby się pościgać. Dla przykładu
powiem, że sami organizujemy w styczniu w Górach
Stołowych zimowy półmaraton, część osób będzie się
ścigać, ale startuje też grupa przedstawicieli himalaizmu
zimowego, część z nich nigdy nie brała udziału w zawodach.
Na przykład na zawodach zadebiutuje Krzysztof Wielicki.
Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć biegać!
Jaką przyjąć strategię w kwestii picia i jedzenie? Jaka jest
różnica między zimą a pozostałymi sezonami?
Jeżeli są to krótkie treningi, to można się obejść bez płynów
i jedzenia. Jeśli wychodzimy na długie wycieczki, to warto
zaopatrzyć się w zaizolowane bidony. Chodzi o to, żeby
płyn nam nie zamarzł oraz żeby jego niska temperatura
nie zniechęciła nas do picia. Wlejmy tam ciepły izotonik.
Jedzenie – co komu pasuje, chodzi jednak o kaloryczne,
łatwo przyswajalne produkty, które lubimy. Mogą to być
batoniki lub cukierki.
Jak wygląda Twoja strategia biegania podczas
zimowych zawodów, takich jak na przykład tegoroczny
Baikal Ice Marathon, który wygrałeś?
Wszystko zależy od dystansu. Baikal był maratonem,
czyli dla mnie to był raczej szybki bieg. Zacząłem rześko.
Inaczej biegnę, gdy mam walczyć nie cztery godziny,
a, powiedzmy, dwadzieścia cztery. Zawsze jednak pierwsze
pół godziny warto zacząć poniżej swoich możliwości,
spokojnie, żeby organizm się wdrożył do wysiłku. Dzięki
temu w drugiej części biegu jesteśmy w stanie mocniej
przyśpieszyć.
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Jak podejść do rozgrzewki zimą?
Gdy wychodzimy na bieganie, nie musimy robić specjalnej
rozgrzewki, ważne, żeby spokojnie zacząć truchtać
przez pierwsze parę minut. Ewentualnie, jeśli jest bardzo
zimno, można w domu trochę aktywniej się poruszać
przed wyjściem. Nie rozciągamy się, nie naciągamy
nierozgrzanych mięśni i stawów. Podstawą jest spokojne
podniesienie tętna.
Czy możesz nam zdradzić, jakie masz najbliższe biegowe
plany?
Być może w lutym wezmę udział w maratonie na Gran
Canaria. Później chciałbym z Piotrem Pustelnikiem zrobić
w Ameryce Południowej trzy szczyty jednym ciągiem.
A następnie chcę wziąć udział w zawodach na sto mil
w Patagonii. Wszystko zależy od tego, czy uda nam się
zebrać na to fundusze.
Trzymam zatem kciuki!

Piotr Hercog
Trener sportowy,
wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski
i zdobywca Pucharów
Polski w imprezach na
orientację. Uczestnik
fot. Piotr Dymus Photography
kilkudziesięciu zawodów
multidyscyplinarnych
w Polsce i na świecie, m.in.: AbuDhabi Adventure
Challenge, Adventure Race World Championship oraz
AR Word Series. Od 2008 roku specjalizuje się w biegach
górskich ultra, w których zajmuje czołowe miejsca: Ultra
Trail du Mont Blanc, Ultra Trail Majorka, Transvulcania,
Gore-Tex Transalpine, TransGranCanaria, Ultra Trail Mount
Fiji oraz International Elbrus Race. Czterokrotny rekordzista
Biegu Rzeźnika oraz częsty bywalec podium w biegach
górskich. W tym roku zwycięzca m.in. Baikal Ice Marathon
2016 oraz Lenin Sky Race 2016.

fot. arch. Bogusław Kowalski

[turystyka zimowa]

Wyjście zupełnie początkującej osoby nad Czarny Staw
Gąsienicowy czy Czarny Staw nad Morskim Okiem bywa
początkiem przygody z zimową turystyką

„Jakoś to będzie” zimą nie
zadziała – turystyka zimowa
dla początkujących
„Przy dobrej pogodzie, w dobrych warunkach i po przedeptanym śladzie wejście na Zawrat
może nie nastręczać wielkich trudności. Jeżeli jednak któryś z wymienionych elementów
«nie zadziała», to taka wycieczka może okazać się wyzwaniem nie tylko dla turysty, ale
także dla ekipy ratowniczej” – o tym, co warto wiedzieć, zanim wyruszymy na zimowy
tatrzański szlak, opowiada instruktor PZA, Bogusław Kowalski.
Aneta Żukowska: W Tatrach zima już trwa w najlepsze,
wielu śmiałków skusi się więc także na swoje pierwsze
zimowe wycieczki. Jak zacząć przygodę z zimową
turystyką, co należy sobie uświadomić na samym
początku?
Bogusław Kowalski: Przede wszystkim należy sobie
zadać pytanie, czy potrafię poruszać się w terenie, w który
się wybieram. Czy mam świadomość, że w przypadku
braku umiejętności mogę stracić życie lub zdrowie? Mam
nadzieję, że odpowiedzi pozwolą nam spojrzeć na siebie
krytycznie i uzmysłowią nam nasze braki. W górach sami
jesteśmy dla siebie największym zagrożeniem, a wynika to
z trzech postaw:
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•
nie wiem, że nie wiem/nie umiem,
•
wydaje mi się, że wiem/umiem,
•
wiem, że nie wiem/nie umiem, ale jakoś to będzie.
Zdaję sobie sprawę, że całkowite wyplenienie tych
postaw jest niemożliwe, ale naprawdę warto zrobić
wszystko, żeby nie sprawdzać, jakie konsekwencje niesie
z sobą wcielanie ich w życie.
		
Czy zimowa turystka jest dla każdego?
Moim zdaniem, dla każdego, wszystko zależy od celów,
jakie sobie stawiamy. Czy są one adekwatne do naszych
umiejętności, czy potrafimy przewidzieć wszystkie
zagrożenia wynikające z działania zimą w górach i umiemy

fot. arch. Bogusław Kowalski

[turystyka zimowa]

Nauka posługiwania się czekanem

się do nich przygotować. Dla jednego spełnieniem marzeń
będzie dojście asfaltem do Morskiego Oka, inny zatrzyma
się nad Czarnym Stawem, a bardziej zaawansowany
wyruszy wyżej. Każdy z nich będzie – choć w różnym
stopniu – wystawiony na niebezpieczeństwa obiektywne.
Pamiętajmy, że dojście do Moka zagrożone jest lawinami
nie tylko pod Żlebem Żandarmerii, ale także w pobliżu
Wodogrzmotów Mickiewicza.
Jak zatem przygotować się do zimowej przygody?
Czy będą nam potrzebne jakieś kursy już na samym
początku, czy na „ten pierwszy raz” możemy wyruszyć
bez tego typu wiedzy?
Znów: jest to zależne od celu, jaki sobie stawiamy. Przy
dobrej pogodzie, w dobrych warunkach i po przedeptanym
śladzie wejście na Zawrat może nie nastręczać wielkich
trudności. Jeżeli jednak któryś z wymienionych elementów
„nie zadziała”, to taka wycieczka może okazać się
wyzwaniem nie tylko dla turysty, ale także dla ekipy
ratowniczej. W złych warunkach już samo dojście na
Halę Gąsienicową może się okazać problemem. Nieraz
walczyłem dosłownie o każdy metr na przełączce zwanej
Diabełkiem. W dodatku sam trawers Skupniów Upłaza
w złych warunkach bywa lawiniasty. Tak więc, odpowiadając
na pytanie, wszystko zależy od warunków śnieżnych
i pogodowych. Jednak często wyjście takiej zupełnie
początkującej osoby nad Czarny Staw Gąsienicowy, czy
Czarny Staw nad Morskim Okiem, bywa początkiem
przygody z zimową turystyką. Idąc na kurs, warto mieć
świadomość, czego oczekujemy po takim szkoleniu.
Czy zimą potrzebna nam jest lepsza górska kondycja niż
latem?
Z pewnością, chodzenie w zapadającym się głębokim
śniegu, wzmożony z powodu niskich temperatur wydatek
energetyczny, większy zazwyczaj plecak powodują, że
szybciej się męczymy, a więc powinniśmy zimą mieć lepszą
kondycję.

Z jakimi trudnościami przyjdzie się nam mierzyć na
pewno?
Weźmy ten wspomniany kopny śnieg, latem coś takiego jak
wymuszona zmęczeniem zmiana na prowadzeniu kojarzyć
się będzie z jakimś błędem, kontuzją. Zimą zmiana podczas
torowania jest czymś naturalnym. Stąd też odległości zimą
w stosunku do tych latem są niewspółmierne.
Inna rzecz to oblodzenie, w obecnej dobie dostępu do
sprzętu wszelakiego nie ma problemu z zakupem raków
i czekana (w stromym terenie należy mieć również kask),
jednak trzeba też umieć posługiwać się tymi narzędziami.
Nauka podczas wycieczki, na bardzo stromym stoku,
w dodatku w terenie eksponowanym, nie jest dobrym
pomysłem.
Z jakimi zagrożeniami powinniśmy się liczyć?
Ekspozycja wiąże się z możliwością poślizgnięcia,
a w konsekwencji – upadku. Szczególnie często zdarza
się to przy małym zaśnieżeniu. Tak było na przełomie
poprzedniego roku, kiedy w krótkim czasie na terenie
Tatr zginęło czternaście osób. Wiele z nich nie potrafiło
się poruszać w rakach w eksponowanym terenie. Kolejna
rzecz to lawiny, o tym zagrożeniu mówi się na okrągło,
a już mamy za sobą pierwszy śmiertelny wypadek tej zimy.
Gorąco polecam kursy z zakresu profilaktyki lawinowej,

„

„

W złych warunkach już samo dojście
na Halę Gąsienicową może się okazać
problemem.

a z lektur świetny poradnik „Lawiny”. Gdybym sam
miał zdobywać wiedzę, to wybrałbym się do COS PZA
Betlejemka lub na szkolenia organizowane przez TOPR.
Zimą dużym zagrożeniem są niskie temperatury, które
mogą być przyczyną odmrożeń lub hipotermii. Te dwa
rodzaje niebezpieczeństw potęgowane są podczas wiatru
i gwałtownych załamań pogody. Dlatego tak ważne jest
wyposażenie i odzież, której używamy podczas wycieczki.
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Od lat najlepszą metodą jest ubieranie się „na cebulkę”, pomimo
ulepszeń technologicznych materiałów nic się nie zmieniło.

Paradoksalnie groźne są również wysokie temperatury,
które mogą prowadzić do przegrzania, a w dłuższej
perspektywie do wychłodzenia. Należy też pamiętać
o szybko zapadających ciemnościach, czyli zabierać ze
sobą czołówkę i zapasowe światło. No i, oczywiście, trzeba
chronić się przed działaniem słońca, czyli stosować kremy
z filtrem oraz okulary przeciwsłoneczne.
Jakie szlaki w polskich Tatrach polecasz na pierwszy raz?
A jakie, gdy już zdobędziemy doświadczenie?
Trudno jest mi polecić szlak bez odniesienia do panujących
warunków. Od umiejętności ich oceny zależy wybór celów.
Jak już wspomniałem, czasami samo dojście na Halę
Gąsienicową bywa problematyczne. Wówczas polecam
czarny szlak biegnący z Brzezin. Osoby zaawansowane
mogą pokusić się o wejście na Zadni Granat od Koziej
Dolinki, może na Zawrat, na Kozi Wierch od Pięciu Stawów,
na Szpiglasową Przełęcz z Morskiego Oka. Jednak plany
zawsze należy weryfikować z panującymi warunkami –
pytać ratowników, instruktorów, przewodników. Zbyt
pochopne wyruszenie na szlak może skutkować poważnymi
konsekwencjami.
Czym różnią się zagrożenia w niższych i wyższych
partiach gór?
Około 1500 m n.p.m. znajduje się górna granica lasu. Tak
więc wyżej będziemy bardziej wystawieni na wiatr i inne
zjawiska wynikające z załamania pogody. W wyższych
partiach mamy do czynienia z dużą stromizną, zatem
grozi nam poślizgnięcie, upadek. Dlatego niezbędne
będzie wyposażenie w postaci raków i czekana, a często
i kasku. Z tego samego powodu większe jest też
zagrożenie lawinowe, które trzeba uwzględniać w swoich
planach, między innymi zabierając lawinowy zestaw ABC.
Należy przy tym pamiętać, że wymienione zagrożenia
dotyczą również służb ratowniczych, tak więc będą one
miały do pokonania drogę dłuższą, trudniejszą i bardziej
ryzykowną.
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Jaki sprzęt będzie nam potrzebny? Co należy do „must
have”, co dobrze jest mieć, ale nie jest już konieczne?
Raki – koniecznie z antibootami, czyli podkładkami
zabezpieczającymi przed tworzeniem się koturnów
śnieżnych pod butami i czekan turystyczny w terenie
eksponowanym. W przypadku wyjścia gdzieś wyżej
ABC lawinowe traktowane łącznie: detektor lawinowy,
łopata i sonda. Plecak, a w nim zapasowe rękawiczki
i skarpetki, kominiarka, apteczka turystyczna, płachta
NRC, termos z ciepłą i osłodzoną herbatą, szturmżarcie –
od Jaśka Kuczery podpatrzyłem kilka lat temu sery typu
camembert i zabieram je na niemal każdą wycieczkę
i wspinaczkę, czekolada (najlepiej nadziewana – trudniej
zamarza) na czarną godzinę. Czołówka, mapa i kompas,
okulary przeciwsłoneczne. Należy pamiętać, że sprzęt
techniczny nie ma służyć do robienia wrażenia na
napotkanych turystach/turystkach, trzeba jeszcze umieć
się nim posługiwać! Z rzeczy, które opcjonalnie zabieramy
w góry, można mieć ze sobą awaryjny pakiet grzewczy,
z pewnością przydadzą się kije turystyczne z dużymi
talerzami, stoptuty (zależnie od modelu buta – niektóre
mają zintegrowane kołnierze antyśnieżne), aparat GPS –
ze względu na dokładność i żywotność baterii lepiej mieć
osobne urządzenie, a nie tylko smartfon.
Jaką strategię ubioru zastosować zimą?
Od lat najlepszą metodą jest ubieranie się „na cebulkę”,
pomimo ulepszeń technologicznych materiałów nic się nie
zmieniło. Może poza tym, że obecnie w przypadku dobrej,
bezwietrznej pogody, zmieniła się ostatnia warstwa.
Ja ubieram się następująco: bielizna termoaktywna
(kalesony zakładam zależnie od temperatury), bluza
polarowa – stretch z kapturem, kamizelka z PrimaLoftu
– nie rozstaję się z nią niemal przez całą zimę, softshell,
kurtka zewnętrzna z membraną, na chłodniejsze dni
i na całodniowe wycieczki do plecaka wkładam kurtkę
z PrimaLoftu. Jeśli chodzi o spodnie, to stosuję kilka
kombinacji. Jeśli jest ciepło (czyli w granicach 0°C), ale
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RIDE
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Stalowe nerwy, chłodna głowa.
Zawsze gotowy na przygodę!

Ultralekki i bardzo zwarty czekan RIDE jest idealnym towarzyszem
podczas przygód ze ski-alpinizmem i turystyką lodowcową. Głowica
ze stali, ostrze zwężające się do 3 mm i wygięte stylisko zapewniają
bardzo dobre wbijanie. Nie czuje się jego ciężaru. www.petzl.com

Stopień zagrożenia lawinowego daje nam ogólną informację dotyczącą
warunków w górach, a do nas należy interpretacja sytuacji na trasie naszej
wycieczki. Dlatego warto się szkolić, zdobywać doświadczenie. Na zdjęciu jedno
ze szkoleń organizowanych przez kursylawinowe.pl i PZU.

wilgotno, to zakładam softshell i na to Gore-Tex®. Jeśli jest
nieco chłodniej, ale sucho i bezwietrznie, to kalesony oraz
softshell. Jeśli temperatury, wilgotność śniegu i wiatr są
niekorzystne, stosuję wszystkie trzy warstwy. Z tym, że na
ogół podchodzę w dwóch warstwach, a gdy docieram pod
drogę wspinaczkową, albo w okolice grani – tam gdzie jest
ekspozycja wiatru – to zakładam ostatnią warstwę. Należy
pamiętać, że plecak służy nam do noszenia odzieży, to
znaczy: gdy jest mi zimno, to wyciągam kolejną warstwę,
ale gdy jest za ciepło, to się rozbieram. Przegrzanie tak
samo jak zziębnięcie prowadzi do utraty energii (a poza
tym do odwodnienia) i w przypadku dłuższej wycieczki –
do wychłodzenia organizmu. Należy być ubranym w ten
sposób, żeby podczas postoju po kilku minutach odczuwać
chłód. Ja właśnie w tym momencie zakładam zazwyczaj
kurtkę.

„

„

Przegrzanie tak samo jak zziębnięcie
prowadzi do utraty energii (a poza tym do
odwodnienia).

Skąd czerpać informacje o pogodzie i zimowych
zagrożeniach na szlakach?
Komunikaty dotyczące warunków w górach obecnie
pojawiają się niemal w każdych mediach. Niestety, tak
samo jak relacje z wypadków, które są dla dziennikarzy
niczym powietrze. Rzetelnych informacji należy szukać
przede wszystkim na stronach TOPR-u i GOPR-u. A już na
miejscu warto zasięgnąć języka u dyżurnego ratownika,
instruktora PZA, przewodnika wysokogórskiego,
przewodnika tatrzańskiego. Te środowiska się przenikają,
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wymieniamy się między sobą wiedzą. Zdecydowanie
odradzałbym zdobywanie wiedzy od tzw. internetowych
ekspertów – mówimy przecież o sytuacji, w której błędy
mogą skutkować nawet utratą życia.
Jak czytać ostrzeżenia lawinowe? Co one oznaczają?
Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że dotyczą nas
wyłącznie trzy stopnie zagrożenia lawinowego: od I do III.
Czwarty i piąty stopień nie powinny nas interesować, gdyż
przy takim zagrożeniu powinniśmy pozostać w schronisku,
w pensjonacie, w domu. Interesujące nas stopnie I, II i III
mają odpowiednie charakterystyki: niskie, umiarkowane,
znaczne. Warto jednak pamiętać, że w danym miejscu,
w żlebie, na polu śnieżnym, zagrożenie może być o wiele
wyższe. Wszystko zależy od warunków, w tym między
innymi od nachylenia i wystawy zbocza, temperatur oraz,
co uważam za najważniejsze „historii”, wiatrów. Tatry
są bardzo niebezpieczne właśnie z powodu porywistych
wiatrów i odkładania się depozytów śniegu. W zależności
od fazy zimy inaczej należy interpretować stopnie
zagrożenia, gdyż inna jest grubość pokrywy śnieżnej,
inne podłoże. Warto zwrócić uwagę na to, że od kilku
lat w Tatrach TOPR podaje zagrożenie do i od wysokości
1700 m n.p.m. Tak więc stopień zagrożenia lawinowego
daje nam ogólną informację dotyczącą warunków
w górach, a do nas należy interpretacja sytuacji na trasie
naszej wycieczki. Dlatego warto się szkolić, zdobywać
doświadczenie, a jednocześnie mieć w sobie pokorę, gdyż
nigdy nie będziemy mieli wszystkich danych pozwalających
na bezbłędną ocenę sytuacji. Zawsze pozostaje margines,
na temat którego Werner Munter wygłosił znaną sentencję:
„Ekspercie, pamiętaj, lawina nie wie, że jesteś ekspertem”.

fot. kursylawinowe.pl
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Kolejne zagrożenie to wychłodzenie.
Jak się przed tym chronić?
Przede wszystkim: profilaktyka. Zacznijmy od celu, bo
dłuższa wycieczka to większy wydatek energetyczny,
większe ryzyko zmiany warunków, no i większa szansa,
że nastąpią jakieś komplikacje. To znaczy, że musimy być
przygotowani do każdych warunków w trakcie wycieczki.
Tak więc ubiór dopasowany do temperatury, czyli taki,
żeby się nie przegrzewać, ale też nie wychładzać.
Najistotniejsze jest to, żeby być przygotowanym na
zmienne warunki i w razie potrzeby schować do plecaka
lub wyjąć z niego kolejną warstwę ubrań. Trzeba też
pamiętać, żeby na postojach nie siadać ani nie kłaść się na
śniegu. Tracimy wówczas cenną energię i po starcie więcej
czasu potrzebujemy na ponowne ogrzanie organizmu.
W plecaku trzeba też mieć termos z ciepłą herbatą (ja,
choć na co dzień nie używam cukru, zimą zawszę ją słodzę)
oraz wysokokaloryczne jedzenie. Umiejętność unikania
wychłodzenia na długich wycieczkach zdobywa się
z czasem. Dlatego warto zaczynać od krótszych eskapad.
A może ten cały wysiłek nie jest wart zachodu…?
Dlaczego warto wybrać się zimą w góry?
Dla mnie najważniejsza jest estetyka, pomimo białoczarnej kliszy nie ma piękniejszych gór niż zimą. Drugą
kwestią jest znikoma ilość ludzi obecnych w tym czasie
w górach, a tym samym: cisza pozwalająca na byciu
z samym sobą w środowisku, które sprzyja refleksji.
Trzecia sprawa to potęga gór – latem są one o wiele
bardziej dostępne, zimą może być tak, że dany szlak,
droga wspinaczkowa, szczyt nie będzie osiągalny przez
wiele tygodni. Warto pamiętać o tym, że człowiek wobec
natury jest tak naprawdę słaby.

Bogusław Kowalski
Po raz pierwszy
wędrował po
Bieszczadach w 1980
roku, wspina się
od 1991, a od 1997
nieprzerwanie uczy
wspinaczki. Wspinał się
między innymi w Tatrach, Dolomitach, Alpach, w górach
Szkocji, w Andach, Patagonii i w Himalajach. Współautor
nowych dróg w wielkich ścianach gór Ameryki Południowej.
Instruktor alpinizmu PZA, trener II klasy we wspinaczce
sportowej i instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
W latach 2007-2010 był Przewodniczącym Komisji
Szkolenia, a 2013-2016 Przewodniczącym Komisji
Bezpieczeństwa PZA. Swoje umiejętności szkoleniowe
zdobywał m.in. na stażach w Ecole Nationale de Ski et
d’Alpinisme w Chamonix (Francja) oraz w Scotland’s
National Outdoor Training Centre w Glenmore Lodge
(Szkocja).
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Lawinowe ABC –
sprzętowe niuanse

Bez kursu lawinowego ani rusz, jednak po kursie musimy zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt,
czyli lawinowe ABC. Z czego się składa tego typu zestaw i na co musimy zwrócić uwagę?
Wyjaśnia specjalista ze sklepu Polar Sport – Leszek Niekraszewicz.
Aneta Żukowska: Od czego warto zacząć, myśląc
o lawinowym ABC?
Leszek Niekraszewicz (specjalista ze sklepu Polar Sport):
Po pierwsze, lawinowe ABC powinni mieć przy sobie
wszyscy zimowi turyści, którzy wychodzą na wycieczkę
powyżej granicy lasu. Dotyczy to turystów pieszych,
jak i narciarzy i wspinaczy. Druga kwestia – myślenie
o lawinowym ABC powinniśmy zacząć nie od sprzętu, lecz
od pogłębienia swojej świadomość dotyczącej zagrożeń,
czyli od odpowiednich szkoleń. Podczas kursów z turystyki
zimowej czy lawinowych szkoleń dowiemy się, na czym
polega użytkowanie tego sprzętu, a tym samym będziemy
wiedzieli, czego właściwie oczekujemy i potrzebujemy. Na
kursach dowiemy się, jak unikać zagrożeń lawinowych, jak
rozpoznawać rodzaje śniegu, nauczymy się, jak powstają
lawiny, dowiemy się, jak zachowywać się na lawinisku,
jak pomóc osobie zasypanej, jak sondować, odkopywać
zasypaną osobę, poznamy różnice w detektorach – od
najbardziej zaawansowanych do prostych urządzeń.
Sprzęt jest bardzo ważny, ale najważniejsze to umieć z tym
sprzętem się obchodzić. Nawet najlepszy i najdroższy
sprzęt nam nie pomoże, jeśli nie wiemy, co z nim zrobić.
Dopiero wtedy możemy przejść do rozważań nad wyborem
konkretnych elementów z lawinowego ABC. Najważniejsze
są więc wiedza, którą utrwalamy, i doświadczenie, które
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zbieramy przez lata. Warto w sezonie przypominać
sobie nabyte informacje i umiejętności, np. bawiąc się ze
znajomymi – zakopać plecak i szukać go z detektorem.
Z czego składa się lawinowe ABC?
W skład tzw. lawinowego ABC wchodzą detektor lawinowy,
sonda i łopata. Zaczynając od sondy – standardowa,
uniwersalna długość sondy to obecnie 240 cm. Dla osoby
początkującej najlepsza będzie sonda aluminiowa, w środku
może być kevlar lub stalowa linka. Jest to najbardziej
standardowa i najpopularniejsza sonda, składana na
mniejsze segmenty. Poza nimi mamy sondy marek Black
Diamond czy Ortovox, o minimalnie większej średnicy
i wprowadzonej do środka stalowej lince. Są one dużo
mocniejsze i wytrzymałe, lepiej sprawdzą się przy częstym
użytkowaniu. Sondy stalowe, powyżej trzech metrów, są
już przeznaczone dla ratowników. Są jeszcze lekkie sondy
karbonowe. Niektórym osobom bardzo zależy na wadze
sprzętu, ale należy pamiętać, że waga nie zawsze idzie
w parze z użytecznością. Ceny sond lawinowych zaczynają
się od 190 zł w górę.
Kolejny element – chyba bardzo prosty – to łopata.
W tym przypadku najważniejsze jest to, żeby łopata
była stalowa. Plastikowa łopata niekoniecznie będzie się

fot. Ortovox

[Lawinowe ABC]

[Lawinowe ABC]
sprawdzać w twardym śniegu, jest zbyt elastyczna i będzie
się wyginać.
Zaczynając od łopat bardziej zaawansowanych, tzw.
ratowniczych – modele te mają dużą powierzchnię szufli
i duże stylisko. Jest ono teleskopowe, wysuwane, dodatkowo
takie łopaty mają rączkę w kształcie litery D. Tego typu
łopata jest cieńsza, ale dużo bardziej ergonomiczna, łatwiej
i szybciej się nią kopie, bo przerzucamy dużo większą ilość
śniegu. Wysuwane, teleskopowe stylisko tworzy dźwignię,
przez co dużo łatwiej przerzuca się śnieg. Rączkę w kształcie
litery D lepiej trzyma się w rękawicy i łatwiej się nią operuje.
Najbardziej zaawansowane łopaty mają też funkcję kopaczki,
motyczki do ściągania śniegu. Możemy nią kopać jak zwykłą
łopatą, ale możemy także przestawić stylisko i ściągać śnieg
od osoby, która nam go podaje. Bardzo ważne, by w tym
miejscu, gdzie jest szufla, nasza łopata nie była zaokrąglona,
ma być płaska, żeby można było nacisnąć na nią nogą,
potraktować ją jak sztychówkę. Istotne jest to zwłaszcza
w przypadku kopania w zabetonowanym, twardym śniegu.
Na rynku mamy także łopaty proste, bez teleskopowej
raczki, z mniejszą lub większą szuflą. Występują także
hybrydy – łopaty z mniejszą szuflą, ale z teleskopowym
styliskiem. Są też łopaty, z których można zrobić czekan
– po odpięciu górnego styliska mamy ostrze czekana. Za
łopatę możemy zapłacić od 180 do 400 zł, w zależności od
zaawansowania.
Kopać też trzeba umieć?
Oczywiście! Gdy znaleźliśmy zasypaną osobą,
wysondowaliśmy ją, nie kopiemy bezpośrednio nad nią,
lecz wbijamy się klinem, schodzimy pół kroku niżej, niż
zasypana osoba się znajduje. Nadmiar śniegu wyrzucamy
za siebie. Wszystko też zależy od tego, czy odkopujemy
grupowo, czy pojedynczo. Gdy grupowo – pierwsza osoba
odkopuje zasypanego, kolejna przerzuca wykopany przez
nią śnieg dalej. Robimy przy tym zmiany, bo czas jest
bardzo ważny. Bez kursu tego się nie nauczymy.

„

„

Osobie niedoświadczonej trudniej będzie
znaleźć osobę zasypaną, dysponując
zaawansowanym sprzętem, niż osobie
z doświadczeniem wyposażonej w jego
prostszy odpowiednik.

Pora na, jeśli nie najtrudniejszy, to na pewno najdroższy
element lawinowego ABC: detektor.
Obecnie liczą się już tylko detektory trzyantenowe, które
są bardziej precyzyjne, mają silniejszy sygnał. Najwyższy
model na rynku to Barryvox Pulse marki Mammut –
z systemem wykrywania ruchu. Ratownik, przychodząc
z tym detektorem na lawinisko, potrafi oszacować liczbę
zasypanych osób, i, jeśli zasypani także mają te detektory,
to widzi, kiedy nastąpił ostatni ruch danej osoby, czyli kiedy
prawdopodobnie została zasypana.
Detektory mają dwa sygnały – impuls słyszalny dla ucha
oraz znak graficzny widoczny na ekranie, czyli w jakim
kierunku idziemy i jak daleko mamy do osoby zasypanej.

Poza trzema antenami, ważne jest także, żeby detektor
miał system markowania, czyli oznaczania osób na
lawinisku. Gdy znajdziemy jakąś osobę, wysondujemy ją,
odznaczamy ją na detektorze i jej sygnał już nie będzie
brany pod uwagę podczas dalszych poszukiwań.
Co ważne, osobie niedoświadczonej trudniej będzie
znaleźć osobę zasypaną, dysponując zaawansowanym
sprzętem, niż osobie z doświadczeniem wyposażonej
w jego prostszy odpowiednik.
Obecnie w detektorach dostępne są baterie, nie
akumulatory – łatwiej jest po prostu wymienić baterie, niż
myśleć o ładowaniu akumulatorów.
Przedział cenowy detektorów jest dość szeroki –
Barryvox Pulse marki Mammut kosztuje 1650 zł, zaś
najtańszy detektor, czyli Arva Evo 4+, to koszt około 950 zł.
Czy rośnie zainteresowanie sprzętem lawinowym?
Co prawda zimy mamy coraz słabsze, ale jest coraz większe
zainteresowanie tego typu sprzętem, głównie ze względu
na to, że ludzie chodzą coraz wyżej w góry. Zwiększyła się
także świadomość na temat zagrożeń, choćby przez to, że
każdy wypadek lawinowy jest mocno nagłaśniany przez
media. Dużo osób jeździ także za granicę, a tam nawet
zwykli narciarze zjazdowi mają ze sobą zestaw ABC.
Poza zestawem ABC, mamy jeszcze lawinowe plecaki.
Co najważniejsze w tym przypadku, plecak lawinowy
nie eliminuje podstawowego sprzętu ABC. Zestaw ABC
to absolutna podstawa, dopiero gdy go posiadamy,
możemy myśleć o plecaku. W tym momencie w plecakach
lawinowych liczą się przede wszystkim firmy: ABS, BCA,
Snow Pulse i JetForce. Także Ortovox ma swój system –
AvaBag. ABS jest najstarszy, ma największe doświadczanie,
jest najbardziej wiarygodny. Jednak spośród tych systemów
uważam, że przyszłość ma JetForce – system ten działa
w oparciu o silnik i baterie. Ładujemy go poprzez USB,
a następnie na jednym naładowaniu możemy go odpalić
cztery razy, czyli po użyciu możemy nadal kontynuować
wycieczkę. Pamiętajmy też, że te cztery wymienione firmy
sprzedają swoje systemy innym markom, które projektują
swoje własne plecaki, oferta na rynku jest więc dużo
większa. Plecak lawinowy zwiększa nasze bezpieczeństwo
i prawdopodobieństwo przeżycia. Na pewno jest zalecany
dla osób, które chodzą same po górach. Plecaki lawinowe
kosztują od dwóch tysięcy złotych do blisko pięciu tysięcy.

Leszek Niekraszewicz
Politolog, wspinacz, narciarz,
triathlonista, mąż i tata w jednym.
Od wiosny do jesieni – pochłonięty
przez tatrzańskie wspinaczki
i przygotowania do zawodów
triathlonowych, zimą natomiast
stały bywalec beskidzkich
i tatrzańskich tras.
W Polar Sporcie odpowiedzialny za
dział skitourowy i serwis.
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Przykładowy sprzęt do lawinowego ABC

»

Detektory:

Arva Evo 4+, Arva NEO, Mammut Barryvox Pulse,
Mammut Element Barryvox, Ortovox 3+Ocean,
Ortovox Zoom+, Ortovox S1+, PIEPS DSP PRO,
PIEPS DSP Sport

Detektor Pulse Barryvox
marki Mammut

Dzięki trzem antenom i w 100% cyfrowemu działaniu,
detektor firmy Arva jest skutecznym urządzeniem,
wyposażonym w najpotrzebniejsze funkcje: markowanie,
group check, informacja o ilości zasypanych. Dodatkowo
nowa wersja posiada znacznie czytelniejszy i jaśniejszy
wyświetlacz, co ułatwia i przyśpiesza jego obsługę.

Pulse Barryvox firmy Mammut to jeden z najbardziej
zaawansowanych detektorów lawinowych na świecie,
jest przy tym niewielki, prosty w obsłudze i niezawodny.
Detektor uruchamia się domyślnie i działa w trybie
nadawania, dzięki czemu w przypadku zasypania zawsze
będzie informował inne urządzenia o swoim położeniu.
W chwili rozpoczęcie akcji, poszukujący włącza tryb
odbioru, który pozwala na zlokalizowanie nadajnika
osoby zasypanej. Pulse Barryvox podaje tzw. transmisje
danych „życiowych” poszukiwanych, dzięki temu akcja
poszukiwania zasypanego jest jeszcze bardziej efektywna
i to od pierwszego momentu od włączenia transmitera.

Parametry:
• częstotliwość: 457 kHz
• trzy anteny
• zasięg: 40 m
• cyfrowy w 100%
• funkcja markowania w przypadku wieloosobowego
zasypania
• informacja o liczbie zasypanych: 1, 2, 3 i więcej niż 3
• funkcja grupowego sprawdzenia poprawności pracy
detektorów
• żywotność baterii: 250 h (tryb nadawania)
• zasilanie: 4 x AAA / LR03
• waga: 220g

Parametry:
• możliwość operowania w rękawicach
• szybka i precyzyjna lokalizacja dzięki 360-stopniowemu
wyświetlaczowi i 3 antenom
• tryb poszukiwania wielu poszkodowanych
• typ: cyfrowo/analogowy z 3 antenami
• częstotliwość: 457 kHz
• maksymalny zasięg: 60 m w trybie standardowym /
90 m w trybie analogowym
• wymiary: 113 mm x 75 mm x 27 mm
• waga: 210 g (z bateriami)
• czas pracy na bateriach: min. 200 godz.
• zasilanie: 3x 1.5 V Alkaline (AAA)

Detektor EVO 4+
marki Arva
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[Lawinowe ABC]

»

Sondy:

ARVA, Black Diamond, CAMP, Climbing
Technology, K2, Mammut, Ortovox

Sonda Quickdraw Probe Tour 240
marki Black Diamond
Sonda CARBON 240 marki CAMP
Lekka, ważąca 133 g, sonda marki CAMP,
z bezawaryjnym systemem blokowania.
Długość: 240 cm.

»

Łopaty:

ARVA, Black Diamond, CAMP, Climbing Technology, K2,
Mammut, Ortovox, Salewa

Sonda Black Diamond Quickdraw Probe Tour 240
posiada całkowicie aluminiową, wytrzymałą konstrukcję,
linka wewnątrz sondy umożliwia jej natychmiastowe
rozłożenie zaledwie jednym ruchem ręki. Wyposażona
w antypoślizgowy uchwyt. Waży 303 g. Długość 240 cm.

Łopata Pro Alu 3 Pocket Spike marki
Ortovox
Anodyzowana szufla została wzmocniona żebrami
oraz wysokim rantem. Oprócz szybkiego systemu
składania styliska, zastosowano w niej T-Grip Pro, który
pozwala przystosować łopatę zarówno dla prawo-, jak
i leworęcznych. Gumowany grip na wysokości szufli
umożliwia wygodne zastosowanie dźwigni. Ponadto Pro
Alu 3 ma możliwość zamontowania ostrza pod kątem
90°, co znacznie skraca czas podczas odgarniania śniegu.
Dodatkowo do łopaty dołączony jest Pocket Spike –
montując go na rączce łopaty, przekształcamy ją w czekan.
Pocket Spike składa się z dwóch części: ostrza i trzpienia,
montowanego w miejscu zakończenia czekana. Zestawu
można również użyć do stworzenia prowizorycznych noszy
ratunkowych. Waga całego zestawu: 885 g.

Łopata lawinowa Crest Touring
marki CAMP
Naturalne rozwinięcie superlekkiej łopaty Crest,
posiadająca udogodnienia takie jak niemal
60-centymetrowe stylisko oraz bardzo wytrzymałe
ostrze łyżki ABS, które nie deformuje się pod naciskiem.
Aluminiowe stylisko zaprojektowane zostało tak,
by być wytrzymałym i wygodnym w użytku, a dzięki
zastosowaniu systemu spring glide rozkłada się ono
niezwykle łatwo.
Parametry:
• łatwe rozkładanie styliska
• pokrowiec z trokami w zestawie
• stylisko: 35–58 cm
• łyżka: 20 x 20 cm
• waga: 400 g

Parametry:
Łopata:
• gumowany chwyt nad szuflą
• T-Grip Pro dla prawo- i leworęcznych
• szybki system składania
bez konieczności
naciskania przycisku
• owalna rękojeść
• uchwyt teleskopowy
• rowki antypoślizgowe
• łatwa w pakowaniu
• funkcja złożenia do 90°
• pojemność szufli 2.7 l
• długość: 84 (44) cm
• waga: 790 g
Pocket Spike:
• anodyzowany
• wielkość: 15 cm
• waga: 95 g

OUTDOOR MAGAZYN |

23

[skitouring]

Skitourowa
moda.
Za karnety
dziękujemy!

fot. Outdoor Magazyn

Barbara Suchy

Dawniej nie było innej możliwości. Każdy zjazd na nartach wiązał się z podejściem pod górę.
Ale moda na wycieczki narciarskie wróciła – i to ze zdwojoną siłą. Czytając o wyczynach
pionierów narciarstwa, można tylko zdejmować czapki z głów. Na ciężkich, długich,
drewnianych nartach i o bambusowych kijach pokonywali góry, zaliczając zjazdy, które dziś
potrafią przysporzyć kłopotu niejednemu narciarzowi.
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[skitouring]
Od lat 20 i 30 XX w., kiedy powstawały pierwsze ośrodki
sportów zimowych, narciarzy zaczęło przybywać.
Stopniowo coraz nowocześniejsze wyciągi i boom na
narciarstwo alpejskie zepchnęły słynne narciarskie wyrypy
na margines.
Narciarska historia zatoczyła jednak koło. Paradoksalnie,
tym razem rozwój technologii spowodował, że coraz więcej
osób, uciekając z zatłoczonych stoków, zaczyna szukać
innych form narciarstwa.
Wybór, jaki oferują dziś producenci sprzętu: superlekkie
narty, łatwe w obsłudze wiązania, karbonowe buty czy
cała gama szerokich desek, dających maksimum radości
w puchu, a jednocześnie dość lekkich, by nie umordowały
na podejściu – to wszystko zachęca do odstawienia
wysłużonych slalomek do szafy i spróbowania czegoś
nowego.
Jak to, na nartach pod górę? – takie pytanie jeszcze kilka
lat temu było na porządku dziennym, a na trenujących
czasem z boku trasy skitourowców narciarze zjazdowi
patrzyli jak na szaleńców. Teraz jeśli ktoś pyta, to
najczęściej dlatego, że chce się dowiedzieć, jak to działa
i samemu spróbować. Zatem kilka słów wyjaśnienia.

O co chodzi?

Skitouring to po prostu górskie wycieczki na nartach,
podejścia i zjazdy. Pożegnać się z wyciągami pozwalają
narty wyposażone w specjalne, ruchome wiązania
i naklejane foki.
Cała tajemnica leży w pasie materiału (moherowego,
syntetycznego lub innego), który nakleja się na ślizg.
Odpowiednio ułożone włoski umożliwiają przesuwanie
narty w górę, jednocześnie zapobiegając jej obsuwaniu
w dół. Drugim nieodzownym elementem wyposażenia
skitourowca są wiązania, które ustawione na tryb
chodzenia zostawiają piętę luźną (podobnie jak na
biegówkach czy śladówkach). Do zjazdu but wpina się tak,
jak w klasycznych wiązaniach narciarskich. Do niedawna
część wiązań przypominała te zjazdowe – but wpina się
wówczas w ruchomą szynę. Obecnie coraz więcej firm
produkuje wiązania „pinowe”, które są dużo lżejsze. Tu
but trzymają tylko dwa bolce w przedniej części wiązania
(do tego konieczne są buty skitourowe ze specjalnymi
wypustkami).
Klasyczne narty skitourowe różnią się od zjazdowych
przede wszystkim wagą, bo przy dłuższym podejściu każdy
kilogram więcej jest ogromnym obciążeniem dla nóg
(doświadczeni skitourowcy liczą już gramy). Mają też nieco
inną konstrukcję, taliowanie i szerokość, dzięki czemu są
przystosowane do jazdy w nierównym terenie i głębszym
śniegu.

Skitourowe oblicza

Skitouring to tak naprawdę pojęcie bardzo szerokie.
Możliwości jest dużo. Podstawowa forma to właśnie
długie wycieczki narciarskie, składające się z podejść
i zjazdów. Początkujący wybierają przeważnie jeden
cel, jak np. Przełęcz pod Kopą Kondracką albo Grześ czy
Rakoń w Tatrach Zachodnich. Wycieczka składa się wtedy

z jednego podejścia, przepięcia sprzętu na szczycie i zjazdu
w dół. Ale apetyt rośnie w miarę chodzenia, więc później
przychodzi pora na dłuższe wyrypy (mówiąc językiem
narciarskich pionierów), trawersy np. od schroniska do
schroniska, złożone z kilku podejść i kilku zjazdów.
Kiedy przenosimy się w teren wysokogórski czy
lodowcowy, który wymaga odpowiedniej asekuracji,
mówimy raczej o skialpinizmie. Tu nie wystarczają już tylko
umiejętności narciarskie. Trzeba wiedzieć, jak bezpiecznie
poruszać się po lodowcu czy pokonać skalny uskok lub żleb
nienadający się do zjazdu, posiadać odpowiedni sprzęt
i umieć go używać.
Wiele osób uprawia tak zwany freetouring, czyli
połączenie freeride’u ze skitourami. Świadomie decydują
się na szersze i trochę cięższe narty (świetnie nadające
się do jazdy w puchu), bo dla nich głównym celem jest
zjazd, a nie podchodzenie na nartach. Wybierają krótsze
podejścia, które są tylko środkiem do wymarzonego celu.
Inni łapią bakcyla sportowej rywalizacji i idą w kierunku
speed touringu czy ski runningu. Tu znaczenie ma każdy
gram. Zawodnicze narty są wąskie i ultralekkie (ok. 600 g),
buty karbonowe, a w plecaku tylko niezbędne minimum.
Liczy się prędkość.

„

„

Jak to, na nartach pod górę? – takie pytanie
jeszcze kilka lat temu było na porządku
dziennym, a na trenujących czasem z boku
trasy skitourowców narciarze zjazdowi
patrzyli jak na szaleńców.

Dla kogo?

Część skitourowców to narciarze, którym znudziła
się już jazda po wyratrakowanym stoku. Mają dobrą
technikę i przeważnie łatwo im się jest przyzwyczaić do
jazdy w terenie. Ktoś, kto dobrze radzi sobie na nartach
zjazdowych i ma niezłą kondycję, nie powinien mieć
problemu z nartami skitourowymi. Choć kilka wywrotek,
zanim nabierze się obycia z kopnym czy zmrożonym
śniegiem, to norma. Dla takich osób większym wyzwaniem
jest poznanie gór, nauczenie się nawigacji czy później –
użycia liny i sprzętu lodowcowego.
Wiele osób sięgających po narty skitourowe to też
wspinacze, chcący spróbować nowej dyscypliny lub
po prostu ułatwić sobie życie. Nie od dziś wiadomo, że
poruszanie się po śniegu jest dużo łatwiejsze, kiedy ma
się na nogach narty. Więc zamiast godzinami torować
drogę pod ścianę, można zaoszczędzić sobie trochę trudu.
A po wspinaniu, zamiast żmudnego zejścia, czeka jeszcze
przyjemny zjazd!

Na start

Na pierwsze skitourowe wycieczki warto wybierać w miarę
łagodne wzniesienia. Najlepiej brać pod uwagę zarówno
komfort podejścia (czy nie jest za stromo), jak i zjazdu, czyli
szerokość stoku, pozwalającą na swobodne skręty (wąskie
żleby zostawmy sobie na później).
Początkującym najwięcej czasu zajmuje nauczenie
się postępowania z nowym sprzętem. Najpierw musimy
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Tura na Wildes Hinterbergl (3288 m n.p.m.) w Alpach Sztubajskich, Tyrol

nakleić foki na ślizgi nart. Kolejny krok to ustawienie
wiązań. Tył wiązania musi być zablokowany, skistop
ustawiony na poziomo, a pięta luźna (po postawieniu but
nie może wpinać się w wiązanie).
Przy podejściu bardzo ważna jest płynność ruchów.
Kroki powinny być długie, a narty suwać po śniegu. Ich
podnoszenie powoduje tylko niepotrzebne zmęczenie
i utratę równowagi. To samo dotyczy tempa. Pierwszy
odcinek drogi zwykle jest łagodny i wiele osób, idąc
z łatwością, wyrywa się do przodu. W efekcie szybko się
męczą i potrzebna jest przerwa na złapanie oddechu. Lepiej
iść wolniej, ale płynnie, bez gwałtownego przyspieszania
i częstych przystanków.
Cała zabawa zaczyna się, gdy robi się stromo.
Największą zmorą skitourowców początkujących,
a czasem i tych zaprawionych w bojach, są nawroty.
Stromizn nie pokonujemy na wprost, ale długimi zakosami.
W opanowaniu techniki zmiany kierunku pomóc może
tylko praktyka i dziesiątki powtórzeń. Przy stromych
i oblodzonych podejściach przydadzą się też harszle, czyli
specjalne noże przypinane do wiązań. Ich zęby wczepiają
się w śnieg i zapobiegają obsuwaniu się nart.

A wszystko to…

Po co się tak męczyć? – zapyta ktoś. To właśnie zjazdy
w dziewiczym śniegu i piękne widoki są kwintesencją
tego sportu. A jeśli fantastyczny zjazd zaliczyliśmy dzięki
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własnemu wysiłkowi włożonemu w podejście, satysfakcja
jest podwójna!
Na początek lepiej jednak darować sobie głęboki puch
i strome żleby, a wybierać teren w miarę równy i pewny.
Na szczycie ustawiamy wiązania do zjazdu. Dopiero
wtedy odklejamy foki, sklejamy je wpół i chowamy do
plecaka (a jeśli planujemy po zjeździe kolejne podejście

„

„

Ktoś, kto dobrze radzi sobie na nartach
zjazdowych i ma niezłą kondycję, nie
powinien mieć problemu z nartami
skitourowymi.

– pod kurtkę, żeby klej nie zamarzł). Przyzwyczajeni do
ciężkich nart zjazdowych na początku możemy poczuć się
trochę dziwnie – jakby czegoś na nogach brakowało – ale
opanowanie lekkich nart zajmuje krótką chwilę. A potem
już tylko szus w dół i można zabrać się za planowanie
kolejnej wycieczki.

Sprzęt

Zaczynając skitourową przygodę, nie warto od razu
inwestować we własny sprzęt. Za komplet sprzętu na
jeden dzień trzeba w wypożyczalni zapłacić około 100 zł.
Pożyczając, mamy okazję sprawdzić, na czym się nam
dobrze jeździ, no i przede wszystkim – czy kręci nas ten

[skitouring]
sport. Niektórzy wypożyczają same narty i na pierwszą
wycieczkę skitourową idą w zwykłych butach zjazdowych
z rozpiętymi klamrami (możliwe tylko przy wiązaniach
szynowych). Można. Lepiej jednak oszczędzić sobie otarć
i odcisków, które mogą skutecznie zepsuć wycieczkę.
Skitourowe zakupy najlepiej zacząć właśnie od wygodnych
butów – lekkich i z dużym zakresem ruchu po ustawieniu
w tryb chodzenia.

Bezpieczeństwo

Wycieczki skitourowe są piękne, jednak przy lekkomyślnym
podejściu mogą okazać się bardzo niebezpieczne.
Obowiązkowym wyposażeniem każdego skitourowca
jest lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopata. Nie
wystarczy je oczywiście mieć. Trzeba umieć się nim
posługiwać i przede wszystkim wiedzieć, jak nie pakować
się niepotrzebnie w tarapaty – jakie miejsca omijać, gdzie
zachować szczególną ostrożność. Dlatego na początku
przygody z tym sportem warto pomyśleć o zrobieniu
kursu lawinowego. Takie kilkudniowe przeszkolenia,
prowadzone przeważenie przez zawodowych ratowników,
dają podstawową wiedzę na temat lawin. Powinien ją mieć
każdy, kto zimą rusza w góry.

Na początku przygody z tym sportem warto pomyśleć o zrobieniu kursu lawinowego.

#poradylawinowe – podziel się wiedzą!
Cykl filmów edukacyjnych przygotowanych
przez kursylawinowe.pl i PZU to okazja dla
każdego, by włączyć się do promocji wiedzy
i zasad bezpiecznej eksploracji gór zimą.
W kolejnych odcinkach #poradylawinowe omówione
zostały różne zagadnienia związane z tematem zimowej
eksploracji gór. Dowiedzieć się z nich można m.in. tego,
dla kogo są kursy lawinowe i czego można się w ich czasie
nauczyć, jak zaplanować wyprawę w góry oraz jaki sprzęt
należy zabrać ze sobą, jakie są rodzaje nowoczesnego
sprzętu freeride’owego i skitourowego, a także jakie są
podstawowe błędy popełniane przez turystów w górach.
Omówione zostały zasady wzywania służb ratowniczych
i kontaktu z ratownikami oraz trzy etapy akcji ratunkowej
w razie wypadku lawinowego: poszukiwanie detektorem,
sondowanie oraz odkopywanie.
W tym sezonie na kanale YouTube.com/kursylawinowepl
pojawiały się będą kolejne odcinki serii, w których
omówione zostanie jeszcze więcej tematów związanych
z turystyką górską i skitouringiem.
Poza cyklem #poradylawinowe PZU
i kursylawinowe.pl przygotowały także 4-minutowy
film edukacyjno–przygodowy pt. „Z głową w górach”.
W utrzymanej w formie klipu relacji z jednodniowej
wycieczki freeride’owo-skitourowej w okolicach Hali
Gąsienicowej w Tatrach przedstawione zostały kolejne
etapy wyjścia w góry – od planowania trasy i sprawdzenia
aktualnych warunków, poprzez przygotowanie sprzętu,
aż po zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się

w terenie wysokogórskim (nie tylko na nartach).
Organizatorzy akcji zachęcają wszystkich do
udostępniania filmów, a tym samym włączenia się do akcji
promocji odpowiedzialnej turystyki górskiej.
Więcej informacji:
www.kursylawinowe.pl
www.facebook.com/lawiny
www.instagram.com/kursylawinowe.pl
www.youtube.com/kursylawinowepl
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Jednym z popularnych miejsc na wycieczki
na fokach jest rejon Hali Gąsienicowej

Na fokach w Tatrach
Barbara Suchy

Nie bez powodu coraz więcej osób przykleja foki i rusza na tatrzańskie przełęcze i szczyty.
Góry może nie największe, ale za to piękne. Ich prawdziwie wysokogórski charakter oraz
często kapryśna pogoda są świetną szkołą i niemałym wyzwaniem. Na nudę w Tatrach
skitourowcy nie mogą narzekać.
Od czego zacząć?

Zimą w Tatrzańskim Parku Narodowym narciarzy
obowiązuje letnie oznakowanie szlaków. Poruszając się po
górach na nartach, trzeba jednak pamiętać, że część z nich
(m.in. ze względu na zagrożenie lawinowe) zmienia w zimie
przebieg. Dlatego dużym ułatwieniem dla początkujących
(i nie tylko) skitourowców jest dobra znajomość terenu
z letnich wycieczek.
Wiele osób zaczyna swoją przygodę z Tatrami od wyjścia
na Kasprowy Wierch. Na początku sezonu, kiedy jeszcze nie
działają tu wyciągi, trasą narciarską przez Halę Goryczkową
wiedzie prawdziwy trakt skitourowy. Można tu spotkać
zarówno tych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze
skitouringiem, jak również doświadczonych skitourowców
i trenujących zawodników. Trasa z Kuźnic na Kasprowy
ma około 900 metrów przewyższenia – to prawie tyle, ile
pokonuje się podczas całodniowej tury alpejskiej. Można
więc tu popracować nad swoją kondycją. Innym wariantem
jest podejście na Halę Gąsienicową, a stamtąd skrajem
trasy w Kotle Gąsienicowym.
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Dobrym miejscem na start, ostatnio bardzo popularnym
wśród początkujących, jest Przełęcz pod Kopą Kondracką.
Równo nachylone, nie za strome podejście i szeroki stok do
zjazdu to dobry pomysł na pierwsze wycieczki.

Tatry Wysokie

Jednym z popularnych miejsc na wycieczki na fokach
jest rejon Hali Gąsienicowej. Przy dobrych warunkach
śniegowych łatwo się tu dostać równo nachylonym
niebieskim szlakiem przez Boczań lub trasą narciarską
z Kuźnic.
Wygodną bazą dla narciarzy jest schronisko Murowaniec.
Na początek wybrać się można na Przełęcz Karb, skąd
zjechać da się łatwym terenem na stronę Zielonego Stawu
lub bardziej wymagającym żlebem do Czarnego Stawu
Gąsienicowego. Popularny cel stanowi również Świnicka
Przełęcz. Ale rejon Hali Gąsienicowej i Doliny Pańszczycy
ma do zaoferowania też wiele ambitniejszych i dłuższych
wycieczek, m.in. na Zadni Granat (fantastyczny, niezbyt
trudny zjazd), Przełęcz Krzyżne i zjazd do Doliny Roztoki
czy Kozią Przełęcz.

fot. Outdoor Magazyn
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Na początek wybrać się można na Przełęcz Karb, skąd zjechać da się łatwym terenem na stronę
Zielonego Stawu lub bardziej wymagającym żlebem do Czarnego Stawu Gąsienicowego.

„To tam jest wyciąg?”

Pięknym skitourowym rejonem, choć wymagającym już
większego doświadczenia, są okolice Morskiego Oka. Kiedy
w słoneczny wiosenny dzień mijamy zagęszczający się
tłum turystów przed schroniskiem nad Morskim Okiem,
nieraz spotkamy się z ciekawskimi spojrzeniami, a czasem
i pytaniami, czy tam gdzieś jest wyciąg, skoro targamy
narty na plecach. Nie ma, oczywiście, ale za odrobinę
wysiłku czeka piękny zjazd z Rysów (warto celować
w moment, kiedy żleb nie jest mocno przedeptany). To
jednak już opcja dla ekspertów.
Ale są i łatwiejsze trasy – np. spacer do Dolinki za
Mnichem i na Szpiglasową Przełęcz. Wycieczkę można
przedłużyć. Zamiast wracać tą samą drogą, można stąd
zjechać do Doliny Pięciu Stawów i dalej przetrawersować
przez Zawrat do Zmarzłego Stawu i na Halę Gąsienicową
(fragment trawersu Tatr Polskich).

„

„

Tatry Zachodnie to też dobra alternatywa,
gdy przy gorszej pogodzie w innych
rejonach robi się zbyt niebezpiecznie.

Tatry Zachodnie

Wiele łatwych tras znajdziemy w największej po polskiej
stronie Tatr Dolinie Chochołowskiej. Tatry Zachodnie to też
dobra alternatywa, gdy przy gorszej pogodzie w innych
rejonach robi się zbyt niebezpiecznie. Na początek warto
polecić choćby malowniczą wycieczkę na Grzesia z Polany
Chochołowskiej, a stamtąd już granią na Rakoń i dalej
na Wołowiec, podobnie jak tury na Trzydniowiański lub
Starorobociański Wierch. Wysiłek włożony w podejście
wynagrodzi wspaniały widok na rozciągający się ze szczytu
łagodny zarys Tatr Zachodnich.
Dużą różnorodność oferują okolice Hali Kondratowej –
od bardzo łatwego spaceru na Halę (to na sam początek)
i podejścia na Przełęcz pod Kopą Kondracką, po trudniejsze

wyjście na Czerwone Wierchy. Całodzienny trawers przez
Ciemniak, Krzesanicę, Małołączniak i Kopę Kondracką to
jeden z narciarskich klasyków. Tura może wydawać się
niezbyt wymagająca technicznie, ale przejście jest długie,
więc wymaga dobrej kondycji, a przy złej pogodzie i braku
widoczności nietrudno się tu zgubić.

Tatry Słowackie

Nasi sąsiedzi, ze względu na ochronę przyrody
i bezpieczeństwo turystów, zamykają na zimę szlaki
powyżej schronisk (od początku listopada do połowy
czerwca), ale, mimo to, terenów do uprawiania
skitouringu w Tatrach Słowackich nie brakuje.
Skialpinistów zrzeszonych w klubach górskich (polskich,
międzynarodowych) obowiązują inne zasady. Mogą
poruszać się m.in. w Dolinie Staroleśnej, Małej Zimnej
Wody i Dzikiej. Tutaj piękna tura prowadzi od Zbójnickiej
Chaty przez Czerwoną Ławkę do Chaty Teryego i dalej
na Baranią Przełęcz. Stąd urokliwy, dość stromy zjazd do
Chaty przy Zielonym Stawie Kieżmarskim.
Na początek lepiej zacząć jednak od łatwiejszych
wycieczek w rejonie Dolin Spalonej, Salatyńskiej i Smutnej.
Warto wybrać się tu na ładne tury na Salatyna albo Smutną
Przełęcz.
Działać można również w Dolinie Młynickiej i Ziarskiej.
Szczegółowe informacje na temat dostępności terenów dla
skitouringu można znaleźć na stronie TANAP-u:
www.tanap.org.

Przewodniki

Szczegółowe opisy tras skitourowych i ciekawych zjazdów
w Tatrach znaleźć można w przewodnikach:
•
„Polskie Tatry Wysokie. Narciarstwo
wysokogórskie” Józefa Wali i Karola Życzkowskiego,
Wydawnictwo Sklepu Podróżnika
•
„Tatry na nartach. Przewodnik
skitourowy” Wojciecha Szatkowskiego, TPN.
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Na fokach
w Alpach
Barbara Suchy

Jeden z największych klasyków skitourowych Alp – Haute Route.
Odcinek prowadzący przez lodowiec Trient

Alpejską specjalnością są trawersy – długie kilkudniowe przejścia górami, od schroniska
do schroniska, bez schodzenia do miejskiej cywilizacji. Podczas takiej wycieczki można
naprawdę nacieszyć się górami.
Alpejskie trawersy

Kilkudniowe odcięcie od technologii, wysiłek, rytm
dnia wyznaczony codziennym wędrowaniem, wieczory
w schroniskach to fantastyczny reset i niezapomniane
wspomnienia.
Najsłynniejsza Haute Route (czyli, w dosłownym
tłumaczeniu, Wysoka Droga) prowadzi przez Alpy
francuskie, włoskie i szwajcarskie z Chamonix do Zermatt.
Sporo ciekawych, zróżnicowanych pod względem trudności
górskich przejść można znaleźć też bliżej, w austriackich
Alpach. Wiele osób przygodę z Alpami zaczyna od trawersu
Masywu Silvretty, który prowadzi z Ischgl do Galtur. Swoje
trasy wysokogórskie mają też Alpy Ötztalskie, przez m.in.
szczyty Hohe Wilde, Similaun, Fluchtkogel i Wildspitze,
drugi pod względem wysokości szczyt Austrii, czy Alpy
Sztubajskie.

Haute Route

Ten alpejski klasyk mają na swojej liście „to do” chyba
wszyscy miłośnicy skitouringu. Prowadzi przez górskie
przełęcze na wysokości około 3000 m n.p.m. i jest
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uznawany za najbardziej malowniczą turę w Alpach.
Punkt startu to lodowiec Argentière, na który wywozi
kolejka Grands Montets. Dalej ponad 90 km (przez Alpy
francuskie, szwajcarskie i włoskie) trzeba pokonać na
nartach.
Pierwszy przystanek po długim podejściu przez lodowiec
to szwajcarskie schronisko Cabane du Trient (3170 m
n.p.m.). Dalej kilkukilometrowy zjazd do miejscowości
Champex (jedyne miejsce na trasie, gdzie trzeba zjechać
do doliny). Kolejny etap to podejście masywem Grand
Combin do schroniska Valsorey (3037 m n.p.m.). Stąd wąski
żleb prowadzi na przełęcz Plateau du Couloir na wysokości
3650 m n.p.m. Dalej jeszcze dwa schroniska: Chanrion
i Vignettes, z którego rozpoczyna się ostatni, ale najdłuższy
(26 km) etap.
Droga wiedzie przez trzy przełęcze. Za ostatnią – Col de
Valpelline (3557 m n.p.m.) – czeka nagroda: przepiękna
panorama dwudziestu alpejskich czterotysięczników,
z masywem Matterhornu na pierwszym planie. Potem już
tylko długi zjazd do Zermatt.
Przez lata powstało mnóstwo wariantów tego

fot. Savoie Mont Blanc / Desage
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alpejskiego trawersu, ale to
najbardziej klasyczna wersja Haute
Route. Jej pokonanie zajmuje 6 dni.
Dzienne etapy to ok. 6−10 godz. Na
dojście do Saas Fee potrzebne są
dwa dodatkowe dni. Na turę najlepiej
chodzić od marca do 10 maja.
Potem schroniska są zamknięte,
chociaż warunki wciąż dobre, więc
zdeterminowani narciarze sypiają
w tzw. pomieszczeniu zimowym
i gotują we własnym zakresie.
By pokonać trasę, potrzebna
jest dobra kondycja, umiejętność
sprawnego poruszania się w rakach
po lodowcu i technika pozwalająca
bezpiecznie zjeżdżać w każdych
warunkach śniegowych.

Niezbyt odległym, przyjaznym na
początek i jednocześnie bardzo
ciekawym rejonem skitourowym
są Alpy Sztubajskie. Główną
bazą wypadową jest tu kompleks
narciarski lodowca Stubai (noclegi
w miejscowości Neustift lub
w którymś ze schronisk). W ośrodku
wytyczono 6 szlaków skitourowych
o długości ok. 20 km.
Sporo osób zaczyna od
wyratrakowanej 10-kilometrowej
trasy Wilde Grub’n, prowadzącej
niemal od samego parkingu do
pośredniej stacji Gamsgarten (czy
raczej od Gamsgarten do parkingu
dla tych, którzy na nogach mają
zjazdówki). Można tu spotkać wielu
skitourowców podchodzących
bokiem trasy zjazdowej. Dobre
miejsce na rozgrzewkę! A gdy już
się rozgrzejemy, warto spróbować
sięgnąć wyżej…
Wielką zaletą ośrodka Stubaier
Gletscher jest bez wątpienia to,
że gdy wybieramy się na dłuższą
turę, nie trzeba zaczynać podejścia
od „poziomu zero” – pierwszy
etap można wygodnie pokonać
gondolą dojeżdżającą do pośredniej
Gamsgarten lub górnej Eisgrat. Stąd
zaczyna się wiele ciekawych wycieczek
skitourowych, bo na brak możliwości
wyboru w rejonie Alp Sztubajskich nie
można narzekać – wystarczy spojrzeć
na ośnieżone szczyty trzytysięczników
Wilder Freiger, Zuckerhütl, Wildspitze
czy Daunkogel.

fot. Tirol Werbung / Josef Mallaun

Alpy Sztubajskie

Zjazd w okolicach St. Anton am Arlberg, Tyrol

„

Warto wdrapać się na nartach
choćby na Zuckerhütl (3505 m n.p.m.)
czy Wilder Pfaff (3458 m n.p.m.),

z licznymi szczelinami, więc nie ma
żartów – niezbędny jest tu komplet
wyposażenia lodowcowego.

„

Na brak możliwości wyboru w rejonie
Alp Sztubajskich nie można narzekać –
wystarczy spojrzeć na ośnieżone szczyty
trzytysięczników Wilder Freiger, Zuckerhütl,
Wildspitze czy Daunkogel.

a stamtąd czeka nas piękny
zjazd przez lodowiec Sulzenau
Ferner. Trzeba jednak pamiętać,
że to poważny teren lodowcowy

Dobrą bazą dla skitourowców jest
schronisko Franz-Senn-Hütte (miła
wysokogórska atmosfera, pyszne
jedzenie!). Stąd wyruszyć można
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fot. Tirol Werbung / Peter Umfahrer
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Schrankogl (3497 m n.p.m.) w Alpach Sztubajskich

na pobliskie szczyty, m.in. Schrankogl (3497 m n.p.m.),
Ruderhofspitze (3473 m n.p.m.), Vordere Wilder Turm (3177
m n.p.m.) czy Wildes Hinterbergl (3288 m n.p.m). To piękne,
6−8-godzinne wycieczki. Do obowiązkowych czynności
należy dokładne sprawdzanie komunikatów lawinowych.
Po intensywnych opadach śniegu robi się tu niebezpiecznie.

Ortler

Również okolice Ortlera (3905 m n.p.m.), najwyższego
szczytu Południowego Tyrolu, przyciągają skitourowców.
W ten rejon warto wybrać się, kiedy pierwsze alpejskie
wycieczki mamy już za sobą – znajdziemy tu bowiem wiele
ciekawych, ale jednocześnie dość wymagających tras
z pięknymi widokami.
Tutaj bazą do działania może być schronisko Branca
(przyjemne miejsce z typowo południowotyrolską
atmosferą i smacznym włoskim jedzeniem). Warto
wyruszyć na któryś z otaczających je szczytów: Palon de la
Mare (3703 m n.p.m.), Monte Vioz (3645 m n.p.m.) czy Pizzo
Tresero (3602 m n.p.m.).
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Ambitni i bardzo dobrzy narciarze wysokogórscy
mogą przenieść się wyżej, do schroniska Pizzini. Stąd,
przy sprzyjających warunkach, można pokusić się
o podejście południową flanką pięknej białej piramidy
Koenigspitze (3859 m n.p.m.). Tu jednak nie obejdzie się
bez bardzo dobrych umiejętności poruszania się po górach
w warunkach zimowych. Podejście śnieżnym (miejscami
mocno oblodzonym) zboczem o nachyleniu 45−50 stopni to
już wyzwanie dla najbardziej doświadczonych. Za to widoki
ze szczytu – niezastąpione!

Przewodniki

Więcej informacji na temat skitourowych trawersów
w Alpach można znaleźć w przewodnikach:
•
„Narciarstwo wysokogórskie w Alpach” (Tom I i II) –
Bill O’Connor, Wydawnictwo Sklepu Podróżnika
•
„Narciarstwo wysokogórskie w Wysokich Taurach”
– Thomas Schranz, Wydawnictwo Sklepu Podróżnika

[skitouring]

Pitztal –
skitourowe Eldorado
Piotr Turkot

Na pełnię tatrzańsiej zimy musimy jeszcze trochę poczekać. Zapaleńcy oczywiście już
wyruszyli w Tatry, ale większość z utęsknieniem marzy o prawdziwym białym puchu.
W takiej sytuacji myśli narciarzy często wędrują w Alpy. Wszak na tamtejszych lodowcach
śniegu nie powinno zabraknąć! Jedną z takich ciekawych skitourowych destynacji jest Tyrol.
Nie od dzisiaj przyciąga swoimi pięcioma lodowcami –
Stubai, Hintertux (w Zillertal), Sölden (w Ötztal), Kaunertal
i Pitztal. Właśnie ten ostatni lodowiec mieliśmy ostatnio
przyjemność wizytować w poszukiwaniu skitourowych
szlaków.
Pitztal to jedna z najdalej na zachód położonych dolin
Tyrolu, wchodząca w skład Alp Ötztalskich. Od wschodu
sąsiaduje z Ötztal, a od zachodu z Kaunertal. Szczyci się
tym, że znajduje się tu najwyżej położony lodowiec w Tyrolu
oraz szczyt Wildspitze 3768 m n.p.m., najwyższy tyrolski
szczyt, drugi w Austrii po Grossglocknerze.
Pitztal to również znany ośrodek narciarski. Na narciarzy
zjazdowych oraz skitourowców czeka Gletcher Express oraz
dwa główne wyciągi, których górne stacje zlokalizowane są
na wysokości 3440 i 3200 m.
Dzięki „ekspresowi” mknącemu w 8 minut z 1740 m
na 2400 m możemy znaleźć się w sercu alpejskiej doliny
stanowiącej świetny punkt startowy do skitourowych
wypraw. Zanim wybierzemy się poza trasę, warto wypić
kawę w najwyżej położonej w Austrii kawiarni – Cafe 3440,
z której roztacza się panorama na 50 szczytów, których
wysokość sięga powyżej 3000 m.
Charakterystyczna bryła budynku górnej stacji, w którym
mieści się kawiarnia, przyczepiona jest do grani, a widoki,
jakie oferuje, są naprawdę unikalne.
Pozostając w „liczbowych” klimatach, warto wspomnieć,
że w Pitztal znajdziemy: 41 kilometrów tras narciarskich
i snowparków (łączna liczba tras na lodowcu i pobliskim
masywie Rifflesee), 25 kilometrów biegowych tras
(zarówno na lodowcu, jak i w dolinie) oraz to, co może
Was najbardziej zainteresować – 41 kilometrów linii
skitourowych i freeridowych.

Wielodniowy turowy klasyk Alp Ötztalskich

Dla zapalonych oraz mających co najmniej tydzień wakacji
skitourowców Alpy Ötztalskie oferują piękną wysokogórską
trasę. Składająca się z siedmiu etapów tura rozpoczyna
się w jednej z odnóg Ötztal, a dokładniej w Obergurgl na
wysokości 1910 m. Wiedzie ona poprzez najpiękniejsze
lodowce oraz masywy tego regionu, jak choćby Hoche
Wilde, Similaun, Fluchtokogel czy Wildspitze.
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Trasa kulminuje właśnie na Wildspitze, na który
podchodzi się od strony schroniska Vernaghutte,
znajdującego się na lodowcu Guslarferner (na południowy
zachód od Wildspitze) w kierunku przełęczy Brochkogeljoch
(3423 m) oraz lodowca Taschachferner, skąd na wierzchołek
jest już niedaleko. Całość tej pełnej wspaniałych widoków,
klasycznej otztalskiej tury, kończy unikalny zjazd odludną
doliną Pollestal (jedna z odnóg Ötztal). Ötztalska
wysokogórska pętla dobiega w ten sposób końca.
Kolejną opcją wejścia na Wildspitze od strony Ötztal jest
start w miejscowości Vent i poprzez schronisko Breaslauer
Hutte oraz lodowiec Miterrferner dotarcie na przełęcz
Mitterkarjoch (3470 m), oddzielającą Hinteren Brochkogels
od Wildspitze. Po przekroczeniu przełęczy krótki zjazd
prowadzi nas na lodowiec Taschachferner, gdzie łączymy
się ze wspomnianą wyżej trasą.

Skitour now, work later

My mieliśmy tylko chwilę na zapoznanie się z urokami
skitourów w okolicy Pitztal. Stąd pomysł, aby na Wildspitze
wybrać się od strony Pitztaler Gletscher. „Wysokościowe
szlachectwo” zobowiązuje, dlatego też najwyższy szczyt
Tyrolu przyciąga wielu turystów i skitourowców – ponoć
w piękne wiosenne dni w jego kierunku podąża ponad
150 osób.
Na szczęście styczeń oferuje bardziej wymagające
warunki, wtedy też możemy liczyć na bardziej kameralną
wycieczkę. Na nadmiar tłumów nie narzekali z pewnością
pierwsi zdobywcy. Oba wierzchołki Wildspitze zostały
pokonane w połowie XIX w. – niższy, północny (3765 m)
w 1848 roku, a wyższy, południowy (3768 m) w 1861 roku.
Notabene, w wielu materiałach wysokość Wildspitze
podawana jest różnie, raz 3770 raz 3768, zdarza się nawet
znaleźć 3774 – jest to o tyle ważne, że dla nas był to rekord
wysokości :). Warto dodać, że północny wierzchołek był
kiedyś wyższy, przykrywała go bowiem śnieżna czapa,
która z biegiem lat i ociepleniem klimatu stopniała.
Zanim jednak wyruszyliśmy w góry, czekała nas wizyta
w wypożyczalni sprzętu. Kwestia doboru nart i butów
to temat na osobny artykuł. Na szczęście w naszej
ekipie większość nie do końca była świadoma niuansów
sprzętowych. Narta to narta, a buty to buty! Jednak

fot. Bernd Ritschel / Tirol Werbung
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W słoneczne dni wyprawa na Wildspitze należy do żelaznego repertuaru
skitourowców odwiedzających Pitztal. Podejście przez lodowiec Taschachferner

mieliśmy jednego eksperta, który z pewną dozą rezerwy
ocenił sprzęt, jaki otrzymaliśmy – „pod butem” marne
74 mm, buty przyciężkawe... Jak się miało jednak okazać,
sprzęt z powodzeniem zdał egzamin w warunkach, jakie
zastaliśmy na Wildspitze… Krawędzie wąskich nart Head
dobrze trzymały na twardym w kilku miejscach progu,
a buty Atomica ubrane pierwszy raz – co w sumie rzadko się
zdarza – nikogo nie otarły.

Zdobyć Wildspitze

W naszym przypadku tura na Wildspitze rozpoczęła się od
wyjazdu kolejką Gletcher Express, a następnie Mittelberg
Gondola. Po krótkim zjeździe z gondolki dotarliśmy na
przełęcz Mittelbergjoch (3166 m). To w zasadzie punkt
startowy wycieczki – przed nami 719 metrów różnicy
wzniesień i ok. 2,5-godziny podejścia na nartach pod kopułę
szczytową.
Z przełęczy trzeba jeszcze dostać się na lodowiec
Taschachferner. Podczas „normalnej” zimy wystarczy po
prostu zjechać na nartach. Niestety, warunki śniegowe
nawet w Alpach nie były na początku stycznia najlepsze,
stąd musieliśmy zaliczyć kilkuminutowe zejście z nartami
na plecach.
Po osiągnięciu lodowca przyszła pora na założenie
fok i sprawdzenie detektorów lawinowych. Przed nami
rozciągał się łatwy, w zasadzie płaski, kilkusetmetrowy
odcinek. Następnie rozpoczynało się nietrudne podejście
na pierwszy próg lodowcowy w kierunku rozłożystych pól

śnieżnych u podnóża szczytu Hinteren Brochkogels.
Warto podkreślić, że cała wycieczka odbywa się po
lodowcu, dlatego też wymaga dobrej znajomości terenu.
Szczeliny są w większości przykryte śniegiem, ale cały
czas trzeba mieć świadomość, że opuszczenie wytyczonej
trasy może skończyć się nieplanowaną przygodą. Nasza
ekipa, prowadzona przez sympatycznego przewodnika
Burkharda Auera (z Bergfuhrervereinigung Pitztal),
poruszała się po śladach wcześniejszego zespołu. Nie
da się jednak ukryć, że wycieczka po dziewiczym śniegu
wymagałaby obowiązkowego związania się liną i daleko
idącej ostrożności.

„

„

Warto podkreślić, że cała wycieczka
odbywa się po lodowcu, dlatego też wymaga
dobrej znajomości terenu.

Po kolejnym kilkusetmetrowym trawersie, mniej więcej
na wysokości przełęczy Mitterkarjoch, czeka nas najbardziej
stromy odcinek, jaki można pokonać na nartach podczas
całej wycieczki. Lodowcowy próg wymaga wzmożonej
uwagi na szczeliny, zwłaszcza przy słabej widoczności.
W kilku miejscach zaskoczył nas twardymi, zalodzonymi
miejscami – ekipa wspinająca się przed nami założyła na
narty również harszle.
Po kolejnym zakręcie dochodzimy pod kopułę szczytową
Wildspitze. Warunki, jakie nam towarzyszyły, dalekie
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fot. Mario Webhofer / Tirol Werbung

[skitouring]

Tak Wildspitze prezentuje się w pięknej pogodzie

były od idealnych – kiepska widoczność i mocny wiatr,
potęgujący uczucie zimna (temperatura odczuwalna
wynosiła ok. -15°C) – jednak na szczęście nasz przewodnik
nie zraził się zimą w zimie i ruszyliśmy na szczyt.
Wspinaczka na ostatnie 100 metrów wymagała założenia
raków i wytężonej uwagi. Teren biegnący zachodnią
granią, choć łatwy (trudności ok. I, z jednym miejscem
II), był miejscami zalodzony, a silne podmuchy wiatru
mogły wytrącić z równowagi, stąd decyzja przewodnika
o związaniu naszego zespołu liną. Mimo braku widoczności
szczytu nie można przegapić, wznosi się na nim – jak na
większości ważniejszych austriackich szczytów – duży,
stalowy krzyż.
Po zaliczeniu Wildspitze i zejściu granią do depozytu
czekał na nas najważniejszy punkt programu, czyli zjazd
na nartach. Nie był on trudny, tylko na jednym progu –
w okolicy przełęczy Mitterkarjoch – wymagał większych niż
średnie umiejętności narciarskich. Głównym wyzwaniem
było oczywiście omijanie szczelin, co w naszym przypadku
sprowadzało się do pełnego zaufania do linii wytyczonej
przez naszego przewodnika.
Od tego miejsca większość zjazdu odbywała się plus
minus na „krechę” – nachylenie trasy, poza wspomnianym
progiem, nie jest zbyt duże. Jednak trudności zależą
oczywiście od rodzaju i głębokości śniegu, na jaki trafimy.
Co ważne, w sprzyjających śniegowych warunkach
możliwy jest zjazd aż do dolnej stacji Gletscher Express.
Ta niesamowita trasa, biegnąca lodowcem Taschachferner
i doliną Taschach, liczy sobie ponad 11 kilometrów i ponad
2000 metrów różnicy wzniesień, co więcej – przebiega
w pięknej lodowcowej scenerii.
Tura na Wildspitze to świetna propozycja dla
początkujących skitourowców (i średniozaawansowanych
narciarzy zjazdowych). Przyniesie również wiele
pozytywnych emocji doświadczonym narciarzom
pozatrasowym. Wszak przebiega w sercu Alp, a wspinaczce
towarzyszą widoki na okoliczne szczyty i seraki. Jako że
nigdy dość przypominania o bezpieczeństwie, trzeba
zaznaczyć, że bez przewodnika, w gorszej pogodzie i bez
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założonego szlaku, może być trudnym topograficznie
wyzwaniem, któremu cały czas towarzyszyć powinna
świadomość, że wszędzie jest pełno szczelin. W takich
okolicznościach związanie się liną powinno być
priorytetem.
Trudno porównać wycieczkę na Wildspitze z turami
w Tatrach. Z łatwością można znaleźć u nas trudniejsze
technicznie i kondycyjnie trasy. Z drugiej jednak strony nie
doświadczymy takich przestrzeni lodowca i imponującej
grozy seraków, które towarzyszą nam niemal od początku
turowania w kierunku drugiego szczytu Austrii.

„

„

Mimo braku widoczności szczytu nie
można przegapić, wznosi się na nim – jak
na większości ważniejszych austriackich
szczytów – duży, stalowy krzyż.

Niezwykle istotne jest bezpieczeństwo – w naszych
górach nie ma na ogół potrzeby chodzenia w uprzęży
z zestawem: śruba lodowa, repik, bloczek, karabinek
zakręcany, a w plecaku nie nosi się liny. Na lodowcu to
standard i konieczność – aby w przypadku wpadnięcia do
szczeliny móc poradzić sobie samodzielnie lub z pomocą
partnera. Oczywistym wyposażeniem jest lawinowe ABC
oraz raki, harszle, czekan. Dobrze mieć za sobą również
bloczek z blokadą, odpowiednią linę, śrubę lodową (oraz, co
najważniejsze, umiejętność użycia tego zestawu w sytuacji
awaryjnej).
Na szczeliny musimy uważać także wiosną, nawet jeśli
ślad jest już dobrze założony. My doświadczyliśmy przejścia
lodowcem po opadzie i na „pierwszego”, mijając kilka razy
szczeliny „odkrywane” za pomocą kijka. Właśnie pod kątem
szczelin musieliśmy dobrze zaplanować trasę naszego
zjazdu. Najbezpieczniej było jechać tym samym śladem.
Niestety, nie dane było nam puścić się w zjeździe wolno
i beztrosko.
I to właśnie szczeliny oraz konieczność ich uwzględnienia
w doborze sprzętu i poruszaniu się, stanowią

fot. wspinanie.pl

[skitouring]

Widok na najwyższy szczyt Tyrolu,
Wildspitze

główny wyróżnik tury lodowcowej. Jak już wcześniej
wspomnieliśmy, wycieczka na Wildspitze należy do
relatywnie łatwych, ale nie powinno się jej bagatelizować.
Jak wszyscy, którzy często bywają w górach, zdajemy
sobie sprawę, że każda, nawet banalna, wyprawa może
skończyć się źle przy załamaniu pogody. Nas to załamanie
dopadło dopiero pod szczytem, ale wystarczyło, żeby palce
rąk przemarzły od silnego wiatru, mieliśmy też kłopoty ze
zjazdem przy ograniczonej widoczności.
Cała wycieczka „door to door” górnej stacji Gletscher
Bahn może się zamknąć w 4-6 godzinach. Oczywiście,
zależy to w głównej mierze od warunków i kondycji,
ale można założyć, że przed zjazdem kolejką do Pitztal
zdążymy uraczyć się weissbierem Edelweiss i skosztujemy
tradycyjnych tyrolskich przysmaków, począwszy od
– mającego swoich zwolenników, jak i przeciwników –
Leberknoedel (czyli wątrobowych kuleczek w rosole) aż
po słodkie przysmaki, takie jak Kaiserschmarrn (pokrojony
na kawałki naleśnik z dodatkiem konfitur), Germknödel
(słodka drożdżowa kluska na parze) i Apfelstrudel (strudla
jabłkowa). Te ostatnie zatopione w pysznym sosie
waniliowym…

fot. wspinanie.pl

fot. wspinanie.pl

Na szczycie Wildspitze

Trawers szerokich pól śnieżnych
OUTDOOR
u stóp Hintere Bernkogel

MAGAZYN |

37

Inne skitourowe propozycje Pitztal
Wyprawa narciarska na drugi co do wysokości szczyt Austrii to oczywiście nie jedyna możliwość, aby cieszyć
się lodowcami Pitztal. W okolicy znajdziemy wiele innych tras, również tych dla freeride’owców – tutaj warto
wspomnieć efektowną trasę prowadzącą ze szczytu Mittaskogel imponującym zboczem opadającym do
doliny Pitz (na Mittaskogel można dostać się szybko z górnej stacji Pitz Gletscher Express). A oto niektóre
skitourowe propozycje:

»

Linker Fernerkogel 3277 m

»

Wildspitze 3770 m

Czas podejścia: 2 godziny
Różnica wysokości: 642 m
Wystawa: południe, zachód, północ
Umiejętności narciarskie: średnio dobre
Start: Bergstation Pitz Gletscher Express 2840 m
Najlepszy okres: od marca do zamknięcia kolejki Pitztaler
Gletscherbahn

Czas podejścia: 2-2,5 godziny
Różnica wysokości: 719 m
Wystawa: północ, zachód
Umiejętności narciarskie: średnie
Start: Mittelbergjoch 3166 m
Info: wymagana uprząż, lina i raki

Wyjeżdżamy na lodowiec kolejką Gletscher Express. Z górnej
stacji zjeżdżamy trasą narciarską w kierunki dolnej stacji
gondolki Mittelbergbahn i dalej już na nartach idziemy,
przecinając kilkukrotnie trasy przygotowane dla narciarstwa
klasycznego. Następnie dochodzimy do pierwszego uskoku
lodowca Mittelbergferner, pokonujemy go łukiem od lewej
strony, aby dotrzeć do przełęczy Tiefenbachjoch (3160 m). Po
osiągnięciu przełęczy czeka nas krótki (25-metrowy) zjazd pod
skałami w kierunku zachodnim. Potem krótka, ale bardzo stroma
wspinaczka (konieczne harszle) na kopułę szczytową (północna
wystawa) i pobliski wierzchołek.
Zjazd drogą wejściową do kolejki Gletscher Express. Ciekawszą
opcją, w zależności od panujących warunków, jest zjazd na północ
przez lodowce Hängendenferner (w kierunku Braunschweiger
Hütte i Karlesferner) do trasy Notweg, dalej doliną do dolnej stacji
Pitztaler Gletscher Express.

Wyjeżdżamy na lodowiec kolejką Gletscher Express. Z górnej stacji
zjeżdżamy trasą narciarską w kierunku gondolki Mittelbergbahn,
którą wyjeżdżamy do końca na wysokość 3280 m. Po krótkim
zjeździe trasą narciarską odbijamy w prawo na przełęcz
Mittelbergjoch 3144 m i dalej na dół na lodowiec Taschachferner.
Następnie lodowcem, przez nieznacznie nachylone pola śnieżne,
idziemy w kierunku progu, który pokonujemy zakosem od lewej
strony i docieramy pod Hinterer Brochkogel. Stąd idziemy na
wschód, na wznoszący się niedaleko przełęczy Mittelkarjoch dość
stromy próg lodowcowy. Pokonujemy go, trzymając się mniej
więcej środka i docieramy do tzw. Frühstücksplatzl. Następnie
kierujemy się na południe pod zachodnią grań Wildspitze.
W zależności od warunków można tutaj pozostawić narty.
Z tego miejsca czeka nas wspinaczka łatwą zachodnią granią
(maksymalne trudności II) – teren skalny, miejscami śnieżno-lodowy. Na ten ostatni fragment zaleca się założenie raków.
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fot. Hans Herbig / Tirol Werbung
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Jeśli panują odpowiednie warunki, możliwy jest długi zjazd z Wildspitze
lodowcem Taschachferner do doliny Taschachtal i Mandarfen

Zjazd odbywa się drogą wejściową na lodowiec Taschachferner,
a na końcu czeka nas podejście pod przełęcz Mittelbergjoch 3144 m.
Drugim wariantem, jeśli panują odpowiednie warunki, jest długi zjazd
lodowcem Taschachferner do doliny Taschachtal i Mandarfen. Ta
wielokilometrowa trasa wiedzie w pięknej scenerii i może dostarczyć
wielu niezapomnianych wrażeń.

zdobywamy północnym ramieniem. Inny wariant prowadzi na
południe i pokonuje przepiękny stromy uskok wyprowadzający na
szeroką przełęcz pomiędzy Hohe Wände i Schuchtkogel.
Zjazd drogą wejścia do stacji Pitz Gletscher Express lub
wspomnianą trasą Notweg. Inną opcją jest połączenie się z trasą
zjazdu z Linker Fernerkogel przez lodowce Hängendenferner
(w okolice Braunschweiger Hütte) i Karlesferner, aż do połączenia się
z Notweg i dalej na sam dół doliny.

»

Rechter Fernerkogel 3300 m

Wyjeżdżamy na lodowiec kolejką Gletscher Express. Z górnej
stacji zjeżdżamy trasą narciarską w kierunku dolnej stacji gondolki
Mittelbergbahn i dalej już na nartach idziemy, przecinając
kilkukrotnie trasy przygotowane dla narciarstwa klasycznego.
Następnie wchodzimy na lodowiec Mittelbergferner. Unikając
szczelin lodowcowych na zwieńczeniu lodowcowego, dość płaskiego
kotła, kierujemy się na zachód w kierunku Hohe Wände, które

fot. wspinanie.pl

Czas podejścia: 2-2,5 godziny
Różnica wysokości: 803 m
Wystawa: północ, wschód, południe
Umiejętności narciarskie: średnie
Start: Bergstation Pitz Gletscher Express 2840 m
Najlepszy okres: od stycznia do zamknięcia kolejki Pitztaler
Gletscherbahn

Początkowy odcinek podejścia na Linker i Rechter Fernerkogel wiedzie
przez lodowiec Mittelbergferner

OUTDOOR MAGAZYN |

39

[kurtki z ociepliną]

Lekko i sztucznie –
przegląd kurtek ze
sztuczną ociepliną
Przeznaczenie kurtek puchowych czy membranowych zwykle jest ewidentne, jednak
istnieje pewna kategoria odzieży outdoorowej, która może być nieco bardziej tajemnicza.
Należą do niej właśnie kurtki ze sztuczną ociepliną. Hybrydowość i lekkość konstrukcji
sprawiają, że ich zastosowanie może wydawać się mniej oczywiste.
W realiach górskich, jak i znakomitej większości
outdoorowych, lekkie kurtki – czy to puchowe, czy ze
sztuczną ociepliną – mają swoje miejsce w plecaku
(lub przynajmniej w bagażniku) przez cały rok. W lecie
używamy ich najczęściej wieczorami na taborach, polach
namiotowych czy rześkich biwakach w czasie wspinaczki,
jak również rano, kiedy to zapewniają nam komfortowe
oczekiwanie na nadejście słońca. Wiosna i jesień to czas
wzmożonej eksploatacji wspomnianych produktów; okres
upałów w ciągu dnia zdecydowanie się skraca, a wieczory
i poranki zaczynają oferować przymrozki lub, w najlepszym
wypadku, solidny chłód. Zimą do gry wkraczają kurtki
cięższego kalibru; aby zaparzyć sobie poranną kawę,
najczęściej musimy sięgnąć po coś „pancernego”,
podobnie, gdy tylko słońce zniknie gdzieś daleko na
zachodzie. Inaczej sprawa ma się w ciągu dnia, kiedy
oddani jesteśmy aktywnościom narciarskim, biegowym czy
wspinaczkowym, a do tego – choć panuje siarczysty mróz
– mamy typowy dzień „lampy” i w ciężkiej „puchówce”
zaczynamy czuć się niekomfortowo. Rozwiązanie może
być tylko jedno: lekkie kurtki, nazywane powszechnie
„primaloftami”. Wyparły one w dużej mierze klasyczny
„polar” i używane są obecnie przez cały rok, proponując
narciarzowi, turyście czy wspinaczowi większą wydajność
w stosunku do swojej wagi oraz atrakcyjniejszy, bardziej
nowoczesny wygląd.
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Hybrydy

W miarę tworzenia coraz to bardziej zaawansowanych
technologii i szycia bardziej złożonych części
odzieży, zaczęto zwracać jeszcze większą uwagę
na zapotrzebowanie poszczególnych części ciała na
dodatkowe ocieplenie, a w wypadku innych – dodatkową
wentylację. W tym momencie każda z kurtek szyta przez
czołowe branżowe firmy dogrzewa klatkę piersiową
i plecy, jednocześnie pozwala na cyrkulację powietrza
i jak najbardziej swobodne oddychanie w okolicach pach
i boków. W Arc’teryx Proton AR stosuje się kombinację
wypełnienia w zależności od części ciała 65 g/m2 lub
90 g/m2, pokrywając tym samym całość kurtki ociepliną,
a dla odmiany w Dynafit Traverse Hybrid PRL wstawki
primaloftowe znajdują się jedynie w miejscach najbardziej
narażonych na utratę ciepła. Obie formy niejednolitego
kroju zwykło się popularnie nazywać „hybrydami”,
podobnie jak rozwiązanie, które przyjęła La Sportiva
w swoim bardzo dobrze izolującym produkcie Asteroid
PrimaLoft®, w którym jedynie dół rękawów wypełniony
jest wspomnianym w nazwie materiałem izolacyjnym
(o niższej gramaturze). Generalnie rzecz ujmując,
założeniem projektanta jest znalezienie jak najlepszego
balansu pomiędzy izolacją a oddychalnością i systemem
odprowadzania wilgoci. Wstawki z materiału Schoeller®
(Black Diamond First Light Hoody), Dry Microloft™

fot. Salewa

Kacper Tekieli

[kurtki z ociepliną]
(Millet Trilogy Dual) albo wspomniana zróżnicowana ilość
PrimaLoftu nie tylko pozwalają na miejscowe oddychanie
newralgicznych części ciała, ale również umożliwiają
lepszą cyrkulację powietrza zgromadzonego pod
„dogrzewanymi” częściami korpusu, co z jednej strony
wpływa na wyrównanie temperatur (minusowy efekt
kompromisu), a z drugiej umożliwia szybkie schnięcie
i odprowadzanie wilgoci, która jest znacznie większym
wrogiem komfortu termicznego niż „suchy chłód”.
Dlatego, nie licząc ekstremalnych warunków (warunki
arktyczne, góry wysokie zimą lub na znacznej wysokości)
lub sytuacji pomiędzy aktywnościami (biwak, odpoczynek,
asekuracja na stanowisku), to hybryda – a nie puchówka
– będzie stanowić podstawowe wsparcie cieplne naszego
organizmu.
Część producentów stawia wciąż jednak na jednolite
rozłożenie ociepliny – jest tak m.in. w kurtce The North
Face Summit L4 Jacket. Zastosowano w niej stworzony
przez PrimaLoft® Thermoball™, który – jak przekonuje
producent – jest systemem izolacji termicznej łączącym
ciepło jakie daje naturalny gęsi puch o gęstości 600 oraz
odporność na wilgoć tradycyjnych włókien z PrimaLoft®.

„

Nie licząc ekstremalnych warunków
(warunki arktyczne, góry wysokie zimą
lub na znacznej wysokości) lub sytuacji
pomiędzy aktywnościami (biwak,
odpoczynek, asekuracja na stanowisku),
to hybryda – a nie puchówka – będzie
stanowić podstawowe wsparcie cieplne
naszego organizmu.

Krój i waga

„

Aby sprostać wymaganiom aktywności górskich, hybryda
posiadać musi odpowiedni techniczny krój, który
sprawdzać się będzie podczas wspinaczki czy wędrówki
na nartach. Najbardziej wyspecjalizowane we wspinaczce
produkty to Black Diamond First Light Hoody, Millet Trilogy
Dual, Marmot Calen, Patagonia Strech Nano Storm czy Rab
Xenon X, które z myślą o wspinaczkowej uprzęży zostały
delikatnie wytaliowane oraz posiadają dodatkową ilość
tkaniny pod pachami tak, by swobodny, wysoki ruch ręki
nie spowodował przemieszczania się materiału w okolicach
pasa. Wszystkie zestawione produkty, które posiadają na
wyposażeniu kaptur (lub kaptur odpinany, jak Arc’teryx
Proton), zadbały o odpowiednią jego objętość, wziąwszy
pod uwagę możliwość użycia kasku. Dodatkowo w modelu
Bomo marki Milo, kaptur został docieplony, a włoska
La Sportiva wykończyła swój produkt neoprenowym
daszkiem.
Produkty zakwalifikowane jako lekkie w tej kategorii
osiągnęły rozpiętość wagową pomiędzy 258 (Dynafit)
a 821 g (La Sportiva), jednak każda z firm produkuje

również odzież innej wagi, przeznaczoną do odmiennych
aktywności (bądź tych samych aktywności w innych
warunkach), dlatego nie da się porównać wysoce
kompaktowego produktu Dynafita ze wstawkami
primaloftowymi do wspomnianego włoskiego Asteroida,
w którym użyto PrimaLoftu® o gramaturze 133 g/m2.
Większość zestawionych produktów reprezentuje podobny
poziom wagowy plasujący się pomiędzy wymienionymi
skrajnościami.

Wykończenie i warstwa wierzchnia

Choć PrimaLoft i podobne mu syntetyki szczycą się faktem,
że „grzeją” nawet po zamoknięciu, żaden z producentów
nie zdecydował się na pozostawienie ociepliny samej sobie.
Dobry materiał wierzchni oraz wyściółka w niesprzyjających
warunkach mogą zwiększyć wydajność grzewczą produktu.
Patagonia, Millet i Rab wykorzystały w swoich produktach
wysoko ceniony Pertex, który nie należy do tak szczelnych
produktów jak większość odmian Gore-Texu®, jednak
zapewnia kurtce pełną swobodę „oddychania”. Ciekawostką
jest technologia Nanosphere, którą zastosował Black
Diamond w swoim produkcie First Light. Jest to metoda
włókiennicza prowadząca do samooczyszczania się
tkaniny przy pomocy niewielkiej nawet ilości wody
(np. podczas mżawki). Większość producentów (mimo
tego, że np. Salewa zapewnia o pełnowartościowych
właściwościach mokrej Sesvenny), tworząc dopasowaną
kurtkę o technicznym kroju, proponuje zabezpieczenie
swojego produktu kurtką membranową podczas deszczu
czy opadu ciężkiego śniegu. Bez wątpienia osłabia się
wtedy wszelkie parametry oddychalności i zakłóca głęboko
przemyślaną funkcjonalność w sferze cyrkulacji powietrza
czy odprowadzania potu, co prowadzi do konkluzji, że
w mokrych warunkach, pozostając w trakcie aktywności,
musimy pójść na kompromis z oczekiwaniami wobec
naszych kurtek.
Columbia natomiast postanowiła „dogrzać” swój model
Powder Lite™ Hooded Jacket, stosując znaną technologię
Omni-Heat Thermal Reflective. Jack Wolfskin w tym
przypadku postawił na klasyczne rozwiązania – Icy Creek
można podpiąć pod kurtkę zewnętrzną, tworząc tym
samym bardziej jednolitą warstwę odzieży, złożoną
z dwóch elementów.
Lekkie kurtki ze sztucznej ociepliny, których znakomita
część ma konstrukcję hybrydową, już od jakiegoś
czasu zastępują to, co zwykliśmy nazywać „polarami”.
Choć nazwa ta przeniosła się już na nieco bardziej
skomplikowane części garderoby, w których oprócz
Polartecu znajdziemy również wełnę czy nylon, to
raczej produkty „puchopodobne” – lekkie syntetyki o
ergonomicznych wcięciach i oddychających wstawkach
– grają i będą grały pierwsze skrzypce wśród technicznej
odzieży sportowej i turystycznej, głównie ze względu na
swoją wagę i kompaktowość.
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[kurtki z ociepliną]
adidas

Arc’teryx

Easy Primaloft Hooded

Proton AR Hoody

Berghaus

Reversa Jacket Lady

Black Diamond

First Light Hoody

Wypełnienie: PrimaLoft Black
Materiał: tkanina o splocie płóciennym –
100% poliester
Inne cechy:
• trzyczęściowy kaptur,
• elastyczne obszycia w kapturze,
rękawach i na dole kurtki.

Wypełnienie: Coreloft™ Continuous 65
(65 g/m²), Coreloft™ Continuous 90
(90 g/m²)
Materiał: Fortius™ Air 40 92% nylon,
8% elastan
Waga: 425 g
Inne cechy:
• najcieplejsza kurtka z serii Proton,
• odpinany kaptur, kompatybilny
z kaskiem,
• wiatroszczelna konstrukcja.

Wypełnienie: Hydroloft® Elite Pro
Materiał: Pertex® Microlight®
Waga: 321 g
Inne cechy:
• dwie boczne kieszenie na zamki,
• dopasowany kaptur,
• techniczny krój,
• elastyczne wykończenia dolnej
krawędzi i mankietów,
• można ją wywrócić na drugą stronę.

Wypełnienie: PrimaLoft® Silver Insulation
Active 60 g/m2
Materiał: lekki Schoeller®
Waga: 510 g
Inne cechy:
• Schoeller® Nanosphere® Technology,
• ergonomiczny kaptur kompatybilny
z kaskiem,
• dodatkowy materiał pod pachami,
dający swobodę ruchów.

Columbia

Dynafit

Jack Wolfskin

La Sportiva

®

Powder Lite™ Hooded Jacket
Wypełnienie: ThermicAreo™
Materiał: od zewnątrz: Storm-Lite DP II
100% poliester, od wewnątrz: Omni-Heat
Thermal Reflective
Waga: 630 g
Inne cechy:
• technologia Omni-Heat™,
• tkanina odporna na wilgoć i regulująca
temperaturę,
• dołączony, regulowany kaptur,
• wewnętrzna kieszeń bezpieczeństwa,
• boczne kieszenie zapinane na suwak,
ściągacze.
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Traverse Hybrid Primaloft
Wypełnienie: Primaloft Gold Luxe
Materiał: Pertex Quantum®, Durastretch
Ultralight
Waga: 258 g
Inne cechy:
• softshell bez membrany, oddycha jak
techniczny T-shirt,
• Primaloft rozmieszczony jedynie
w miejscach narażonych na utratę
ciepła,
• ergonomiczny krój pod pachami.
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Icy Creek
Wypełnienie: Microguard Maxloft Q.M.C.
(80 g/m²)
Materiał: Airgrid 20D
Waga: 480 g
Inne cechy:
• 2 kieszenie na biodrach,
• Regular System Zip: systemowy zamek
błyskawiczny pozwalający na podpięcie
pod kurtkę zewnętrzną.

Asteroid Primaloft
Wypełnienie: Primaloft® Silver Active
133 g/m2, dół rękawów: Primaloft® Silver
Active 80 g/m2
Materiał: Fortius™ Air 40 92% nylon,
8% elastane
Waga: 821 g
Inne cechy:
• zaprojektowana na wycieczki
skitourowe w surowych warunkach,
• kaptur wyposażony w neoprenowy
daszek,
• elementy odblaskowe,
• wnętrze kurtki kompatybilne ze
słuchawkami.

[kurtki z ociepliną]
Marmot

Calen Hoody

Millet

Trilogy Dual Primaloft Hoodie

Milo

Bomo

Montano

Cholatse Hybryda

Wypełnienie: Primaloft Black 60 g/m2
Materiał: zewnętrzny – 100% nylon
ripstop, podszewka – 100% poliester
Waga: 640 g
Inne cechy:
• krój oparty na technologii AngelWing Movement™ zapewni swobodę
ruchów,
• wysoka garda,
• regulowany kaptur,
• ochraniacz podbródka wykonany
w technologii DriClime®.

Wypełnienie: Primaloft® Black (korpus
i rękawy), Dry Microloft™ (boki i pod
pachami)
Materiał: podszewka – nylon ripstop
Waga: 520 g
Inne cechy:
• duży kaptur kompatybilny z kaskiem,
• wysoka kompaktowość,
• 60% włókien pochodzi z recyklingu.

Wypełnienie: Primaloft Sport 100 g/m2,
rękawy Primaloft Sport 60 g/m2
Materiał: zewnętrzny – 100% poliamid
Waga: 450 g
Inne cechy:
• ocieplany kaptur,
• dopasowany, techniczny krój.

Wypełnienie: PrimaLoft® Sport 60 g/m2
Materiał: Soft Shell Pontetorto / Concordia
Waga: 600 g
Inne cechy:
• technicznie skrojony kaptur można
założyć zarówno na kask,
jak i bezpośrednio na głowę,
• rękawy zakończone są elastycznym
ściągaczem z otworem na kciuk,
• wysoka nieprzewiewność, a także
spora odpornością na przemakanie,
• ocieplony korpus (przód i plecy).

Patagonia

Black Yak

Salewa

The North Face

Stretch Nano Storm
Wypełnienie: FullRange™ (60 g)
Materiał: dwuwarstwowy 100% nylon
ripstop
Membrana: H2No® Performance Standard
Waga: 581 g
Inne cechy:
• regulacja ściągaczy z technologią
Cohaesive™,
• technologia PitZips™ – wentylacja pod
pachami,
• duża kompresja przy zachowaniu
właściwości grzewczych.

Light Down Insulation Nugget Gold
Wypełnienie: hydrofobowy puch gęsi
750 cuin, PrimaLoft® Gold
Materiał: CORDURA® Light Weight
Ripstop, Polartec® Power Stretch® Fleece
Waga: 383 g
Inne cechy:
• dwukierunkowy zamek YKK Vislon,
• wewnętrzna kieszeń z możliwością
spakowania do niej kurtki.

Sesvenna PTC
Wypełnienie: Polartec® Alpha
Materiał: główny: 85% polimaid, 15%
Elastan – Durastretch dobby DWR 106,
podszewka: 100% poliester – Dwp PL plain
cld 60, Exagon mesh recycled PL
Inne cechy:
• dopasowany, techniczny krój,
• elastyczny i przylegający kaptur,
• ergonomiczne rękawy i ramiona,
• wysoka garda,
• wypełnienie ociepliną jedynie
w miejscach najbardziej narażonych
na zimno.

Summit L4 Jacket
Wypełnienie: Primaloft® Thermoball™
Materiał: główny: 100% nylon (10D x 33D,
40 g/m2), podszewka: 100% nylon, panele
boczne: 92% poliester, 8% elastan
Waga: ok. 520 g
Inne cechy:
• innowacyjny kształt komór z ociepliną
gwarantuje jeszcze lepsze właściwości
izolacyjne,
• panele z elastycznego materiału po
bokach oraz w rękawach,
• optymalnie dopasowany do głowy
ocieplany kaptur.
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[test]

Gore® Thermium
w teście

Piotr Turkot

Jedną z ciekawszych propozycji na sezon jesień-zima 2016 wydaje się być GORE®
THERMIUM. Laminat zaprojektowany z myślą o kurtkach z ociepleniem, zarówno puchem
naturalnym, jak i sztucznym. Udało nam się przetestować jedną z kurtek wykonanych
z zastosowaniem tej technologii.
Jak wiemy z doświadczenia, deszcz i wilgoć mogą szybko
pozbawić popularne puchówki przydatności. Co za tym
idzie, na rynku wciąż można zauważyć lukę pomiędzy
funkcjonalnymi produktami na zimne i suche dni (kurtki
z naturalnym i sztucznym puchem) oraz tymi na duże opady
i silny wiatr (kurtki z laminatem). Pomimo tego, że pojawiąją
się takie pomysły jak hydrofobowy puch czy coraz bardziej
optymalne odmiany sztucznych ocieplin, to wciąż brakuje
odpornych na warunki zewnętrzne produktów, które
zapewniają odpowiednią izolację termiczną.
W tym segmencie kluczową rolę odgrywa materiał
zewnętrzny, który wpływa zarówno na odporność kurtki
na warunki atmosferyczne (chroniąc przy tym właściwości
termiczne puchu naturalnego i sztucznego), ale również
na jej oddychalność, no i oczywiście na cenę (kurtki
z 3-warstwowymi laminatami i puchem kosztują często
ponad 1500 zł).
Gore postanowiło przygotować zatem odpowiedni
laminat, który zabezpieczy puchowe kurtki przed
deszczem, śniegiem i wilgocią, a przy tym nie będzie tak
drogi jak 3-warstwowe materiały. Na koniec tego wstępu
trzeba zaznaczyć, że Gore® Thermium nie jest sztuczną
ociepliną, jest laminatem chroniącym różnego typu
ociepliny – zarówno puch sztuczny, jak i naturalny.

Krój i dopasowanie

W naszym teście mieliśmy do czynienia z kurtką
(a dokładniej prototypem) wykonanym na zamówienie
Gore, zatem nie był to model uszyty przez jakiegoś
znanego producenta. Wartym podkreślenia jest również
fakt, że kurtka testowa została wyprodukowana w Polsce.
Pierwszy kontakt z kurtką jest pozytywny. Materiał
zewnętrzny jest dość miękki i przyjazny w dotyku – nie
jest to typowy hardshellowy laminat. Ocieplinę stanowi
naturalny puch, którego ilość stawia ten model pomiędzy
lekką kurtką puchową a swetrem puchowym.

44

| OUTDOOR MAGAZYN

Dobre wrażenie potęgują również doskonale
dopasowany krój kurtki (rozmiar M), oraz zastosowane
w niej rozwiązania konstrukcyjne oraz użytkowe.
Kurtka może być używana również jako model narciarski
– ma bowiem fartuch śniegowy oraz kieszonkę na karnet.
Całość nie jest lekka i waży ok. 1 kg. Nie da się jej również
dobrze skompresować. To jednoznacznie przypomina, że
jest to model o casualowo-narciarskim przeznaczeniu.

Wodoodporność

Gore® Thermium ma chronić nas przed wilgocią, mokrym
śniegiem i deszczem. Producent zaznacza jednak, że
membrana ma za zadanie wytrzymać nieduże opady – np.
1,5-godzinny opad, dający w efekcie 4 mm wody.
Jak się dowiedzieliśmy, laminat Gore® Thermium to
mniej więcej udoskonalona wersja membrany Gore-Tex®
Windstopper. Łączy on zatem dość wysoką wodoodporność
(choć nie taką jak w hardshellowych laminatach) z większą
oddychalnością (w porównianiu do 3-warstwowych
produktów). Aby jednak zwiększyć odporność na wodę
całości konceptu, Gore® Thermium uzupełnia zastosowanie
podklejanych szwów oraz laminowanych zamków.
W trakcie testów mieliśmy do czynienia z różną aurą – od
opadów śniegu, marznącej mżawki, po zamarzającą szadź.
Ulewne opady w zimie zdarzają się bardzo rzadko i raczej
w temperaturach, w których ciepła puchówka nie jest
potrzebna, niemniej w trakcie użytkowania zdarzyło mi się
wędrować w mocnym deszczu przez kilkadziesiąt minut.
Efekt był pozytywny – kurtka była mokra na zewnątrz,
materiał mocno nasiąkł, można było wyczuć, że wilgoć
przedostała się do puchu, ale ostatecznie woda nie przeszła
przez materiał wewnętrzny.

Oddychalność

Jak już wspomniałem, model ten nie pretenduje do
zaawansowanego technicznie segmentu. Choć dobrze

[test]

2)
3)

1)

4)

1) Kurtka zdała egzamin również w trudnych alpejskich warunkach. 2) Elastyczne mankiety w zdecydowany sposób zwiększają komfort użytkowania kurtki. 3) Puchoszczelny materiał
wewnętrzny. 4) Konstrukcja kurtki bardzo dobrze chroni nas przed wiatrem. Do najważniejszych jej zalet należą świetnie skrojone, dopasowane oraz zintegrowane kaptur oraz garda.

skrojony i uniwersalny, ma kilka cech, które powodują, że
nie jest stworzony do zimowych wspinaczek czy szybkich
górskich marszów. Po pierwsze – wspomniana już waga, po
drugie – trzeba pamiętać, że kurtka ma 4 różne warstwy,
począwszy od materiału wewnętrznego (puchoszczelny),
poprzez puch, membranę i materiał zewnętrzny. Wszystko
to sprawia, że „tlenowe” aktywności odpadają.
No chyba, że mamy do czynienia z niskimi
temperaturami i wiatrem. Takie warunki spotkały mnie
na jednej z skitourowych alpejskich wycieczek. Kurtka
świetnie sprawdziła się podczas całodniowej tury. Mimo
zimna, zdarzało mi się na podejściach spocić (ten moment
opóźniają trochę niewielkie otwory wentylacyjne), ale
powrót do komfortu następował dość szybko.

Wiatroszczelność

Konstrukcja kurtki bardzo dobrze chroni nas przed wiatrem.
Do najważniejszych jej zalet należą świetnie skrojone
i dopasowane kaptur oraz garda. Dodatkowo kurtka
wyposażona została w elastyczne wewnętrzne mankiety
oraz kołnierzyk – te proste dodatki w zdecydowany sposób
zwiększają komfort użytkowania.

Właściwości termiczne

Podczas większości zimowych aktywności –
w temperaturach od 2° do -10°C – począwszy od spacerów
górskich, jazdy na nartach na wyciągu, a nawet podczas
skitourowej eskapady, kurtka sprawdzała się świetnie. Do
głosu dochodziła jej duża uniwersalność i odporność na
warunki atmosferyczne. Niezależnie od tego, czy miałem
do czynienia z mokrym śniegiem, czy mżawką, Gore®
Thermium bardzo dobrze izolował, zapewniając komfort
termiczny i odporność na wilgoć.
Trudno jednoznacznie określić zakres temperatur,
w których kurtka zabezpieczy nas przed odczuwaniem
zimna. Na potrzeby testów sprawdzam to w taki oto
sposób – ubieram tylko T-shirt, kurtkę i idę na spacer.
Testowany model zapewniał mi komfort do ok. -2°C (choć
muszę przyznać, że jestem mało odporny na zimno).
Gdy miałem na sobie bieliznę techniczną oraz warstwę

termiczną, to bez większych kłopotów przebywałem
w niższych temperaturach.
Podczas wspomnianej skitourowej eskapady nie było mi
zimno (mocny wiatr, mgła i temperatura do -10°C). Natomiast
moi towarzysze, ubrani w tradycyjny zestaw – hardshell,
warstwa termiczna, bielizna, mocno zmarzli. Byłem naprawdę
mocno zdziwiony, że pomysł na przetestowanie kurtki w taki
aktywny sposób sprawdził się 100%.

Design

Choć, jak już wspomniałem, mieliśmy do czynienia
z prototypem, to warto wrócić do ogólnego wyglądu
kurtki. Jest on bowiem bardzo udany. Nieinwazyjny kolor,
miękka, nieszeleszcząca faktura zewnętrznego materiału to
użytkowe i wizualne atuty modelu.

„

„

Dzięki Gore® Thermium uzyskujemy model,
w którym możemy wybrać się na stok
narciarski, na skitourową eskapadę oraz na
niedzielny, zimowy spacer.

Podsumowanie

Nowy laminat Gore Thermium to udana propozycja,
dobrze uzupełniająca trwający od kilku dobrych lat
boom na kurtki ze sztucznym i naturalnym puchem.
Kurtka wyposażona w tego typu membranę jest
bardzo uniwersalna, może być stosowana w różnych
umiarkowanych aktywnościach outdoorowych, jak i (co dla
wielu będzie istotne) również w codziennym użytkowaniu.
Dzięki Gore® Thermium uzyskujemy model, w którym
możemy wybrać się na stok narciarski, na skitourową
eskapadę oraz na niedzielny, zimowy spacer. Łączy on
bowiem cechy dobrej kurtki narciarskiej z funkcjonalnym
produktem outdoorowym. Dobra ochrona przed wilgocią,
wystarczające dla umiarkowanego wysiłku „zarządzanie”
oddychalnością, i, przede wszystkim, świetne
zabezpieczenie warstwy puchowej, czyni testowany model
jedną z najbardziej uniwersalnych, outdoorowo-casualowych kurtek zimowych, jakie do tej pory miałem
przyjemność użytkować.
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[strefa marek – Black Yak i Fenix]

Black Yak to wyjątkowa marka
dla wymagających ludzi
Black Yak szturmem wszedł na rynek europejski w 2016 roku, szybko zdobywając
uznanie ekspertów. Dobry start tej marki był możliwy przede wszystkim
dzięki bezkompromisowemu podejściu do jakości i ergonomii produktów.
Wystarczy wspomnieć o 11 wyróżnieniach, w tym 8 złotych nagrodach na ISPO
MUNICH 2016. Ten historyczny rekord Black Yak zawdzięcza innowacyjności
i odpowiedniej konfiguracji najnowocześniejszych materiałów w ich
najlepszym wydaniu tj.: CORDURA®, DYNEEMA®, KEVLAR®, puch
hydrofobowy, GORE-TEX®, POLARTEC®, PRIMALOFT®. Całość
kolekcji została zaprojektowana w szwajcarskich laboratoriach.
Przyszłość marki rysuje się w kolorowych barwach. Black Yak
po zdobyciu rynku azjatyckiego chce zostać marką globalną,
rozpoznawalną w każdym miejscu na świecie. W Polsce Black Yak
spotkał się z uznaniem najlepszych. Ambasadorem marki, ale przede
wszystkim osobą, która sprawdzi ją w najbardziej ekstremalnych
warunkach, jest Adam Bielecki. „Takiej dbałości o szczegóły jeszcze
nie widziałem. Świetny design jest dla mnie swego rodzaju wisienką
na torcie” – przyznaje w wywiadzie.

Black Yak Hybrid Jacket

Produkty Black Yak właśnie trafiły na półki sklepowe w Polsce,
są dostępne w Alpin Sklepie w Warszawie www.alpinsklep.pl.
Dystrybutorem marki jest Exploteam www.exploteam.pl.
Adam Bielecki testuje kurtkę Gore Pro Shell 3L
oraz spodnie Gore Pro Shell 3L

Nowości Fenix
– czołówki HP25R oraz HL60R

HP25R

Czołówka Fenix HP25R została wyposażona w dwa
reflektory o różnym skupieniu światła. Pierwszy reflektor
oświetla nasze najbliższe otoczenie szerokim snopem
światła. Reflektor o mocnym skupieniu skutecznie oświetli
obiekty oddalone nawet o 187 metrów z mocą 1000
lumenów. Latarka ta sprawdzi się w bardzo zróżnicowanym
środowisku, płynnie dostosowując moc i rozproszenie
światła do Twoich potrzeb.
Czołówka HP25R zasilana jest jednym akumulatorem
18650, naładujemy go za pośrednictwem wbudowanego
portu micro USB, np. używając ładowarki telefonu
komórkowego. Poziom rozładowania sprawdzimy
uruchamiając tryb przygotowany do tego celu.
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HL60R

Fenix HL60R to latarka czołowa, jest przygotowana do
pracy w miejscach o dużym stopniu ryzyka uszkodzenia. Jej
głowica została wykonana z utwardzanego aluminium oraz
uszczelniona – posiada standard wodoodporności IPX-8.
Port micro USB pozwala na ładowanie latarki ładowarką
telefoniczną, podłączając ją do komputera, do adaptera
zapalniczki samochodowej lub power banku.
Czołówka HL60R świeci z maksymalną mocą 950 lumenów,
na dystansie 116 metrów. Do dyspozycji jest 6 trybów pracy,
w tym 5 trybów białego światła oraz tryb red light.
Sterowanie trybami oraz włączanie latarki odbywa się za
pośrednictwem jednego przycisku umieszczonego z boku
latarki.
Dystrybucja:
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[Strefa marek – Under Armour i Keen]

Moc technologii – sport zimą
według Under Armour
W sezonie jesienno-zimowym sportowcy doceniają moc technologii kryjącej się w odzieży funkcjonalnej.
Marka Under Armour ma swoją odpowiedź na potrzeby zimowych treningów.
ColdGear® Reactor Jacket – 799,95 zł

„Inteligentne docieplenie”,
Cold Gear Infrared Reactor
w kurtkach do uprawiania
sportów zimowych,
dostosowuje się do
zmiennych warunków
atmosferycznych.

ColdGear® Elements Mock – 269,95 zł

ColdGear® – dwuczęściowy
materiał, składający się
z ultra ciepłej, szczotkowanej
części wewnętrznej oraz
szybkoschnącej części
wierzchniej.

Swacket – 459,95 zł

Z myślą o sportach
outdoorowych powstało
hybrydowe połączenie bluzy
i kurtki pod jedną nazwą –
Swacket. Nowe rozwiązanie
chroni przed jesiennymi
kaprysami pogody, stanowiąc
dopasowaną tarczę podczas
treningów w wietrzne
i deszczowe dni.

ColdGear® Infrared Reactor – 299,95 zł

Udoskonalona wersja tkaniny
o nazwie ColdGear® Infrared –
zaawansowane rozwiązanie,
zapewniające maksymalną
ochronę przed mrozem.

Obuwie Keen – hybrydowe
rozwiązania dla nowoczesnego
podróżnika
Marka Keen balansuje na granicy nowych technologii i mody, tworząc buty trekkingowe o wszechstronnym
zastosowaniu. Kolekcja na sezon jesień-zima 2016 dedykowana jest wielbicielom górskich szlaków i wędrówek
po mieście.

Feldberg Mid WP – 679,95 zł

Debiutujący model Feldberg Mid
WP nazwą nawiązuje do dwóch
szczytów. Jeden z nich to najwyższe
wzniesienie Schwarzwaldu, drugi
zaś stanowi punkt wycieczek
mieszkańców tętniącego życiem
Frankfurtu. Zatem został stworzony
zarówno do outdoorowej rekreacji,
jak i zwiedzania zakątków miasta.
But wykonany jest z najwyższej klasy
nubuku i zamszu o wodoodpornym
wykończeniu KEEN.Dry®.

Madeira Peak Mid WP – 699,95 zł

Dla kobiet najbardziej
wyspecjalizowanym
modelem do wspinaczki
górskiej i dłuższych wypraw
z plecakiem jest Madeira Peak
Mid WP. Został wykonany
z najwyższej jakości nubuku,
pokrytego membraną
KEEN.Dry®, a wykończony
skórzanym kołnierzem.

Citizen LTD – 499,95 zł

Keen zaprojektował
także obuwie, które łączy
wytrzymałość z delikatnością
miejskiego stylu. Model
męski to Citizen LTD – buty
w sam raz dla miejskiego
wędrowca.

East Side – 399,95 zł

Dla kobiet powstała kolekcja
Bridge City – łącząca
wielkomiejski styl z wygodą
podróżnika. Z połączenia
mody i funkcjonalności
powstały dwa modele
z linii East Side, przed i nad
kostkę, w pełni wykonanego
z najwyższej jakości skóry
o ultralekkiej konstrukcji.
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[Kiermasz - 14. Krakowski Festiwal Górski]

Festiwal najlepszych marek
i produktów: kiermasz sprzętu
i odzieży outdoorowej na KFG
działania zakupami w okazyjnych cenach. W tym roku
swoje stoiska pokaże kilkadziesiąt marek zagranicznych
i polskich, które zaprezentują kilkaset produktów do
wszelkich aktywności outdorowych. Na kiermaszowych
stoiskach znajdziecie produkty takich marek jak m.in.:
Marmot, Simond, Patagonia, Salewa, Black Diamond,
Gregory, CAMP, Boreal, Deuter, La Sportiva, Ortovox,
Black Yak, Montano, Majesty Skis, PIEPS, Yeti, Pajak,
Scarpa, Grivel, Julbo, Małachowski, Lyo Food, Heart Beat,
Fenix, Mammut, Climbe, Brubeck – i wielu innych.
Wstęp wolny!
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Kiermasz na Krakowskim Festiwalu Górskim można
z powodzeniem nazwać świętem niskich cen i najlepszych
outdoorowych marek. Podczas 14. edycji festiwalu nie
zawiodą topowi producenci, pojawią się także kiermaszowi
debiutanci.
Wielu fanów aktywności górskich z zakupami czeka
właśnie do kiermaszu na KFG. Nic w tym dziwnego – to
jedyne takie wydarzenie w Polsce, podczas którego
możemy przyjrzeć się tak szerokiej ofercie na rynku
outdoorowym, porozmawiać bezpośrednio z producentami
i dystrybutorami, a co najważniejsze – sfinalizować te
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Nowy SYSTEM AVABAG charakteryzuje się niezwykle niską wagą oraz niewielkimi rozmiarami,
jednocześnie dając bezpieczeństwo nawet w najtrudniejszych warunkach. Zostało to osiągnięte
dzięki nowej technice łączenia poduszek i innowacyjnie prostej konstrukcji. Zredukowana ilość
elementów składowych oraz zamknięty system odporny na czynniki zewnętrzne sprawiają, że
AVABAG to wyjątkowo lekki, mały i solidny system antylawinowy.
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Watch the AVABAG VIDEO
on ortovox.com!

www.tyrol.pl

Puch, słońce i nietknięte
zbocza jak okiem sięgnąć.
Tyrol/Serce Alp

