
Cordillera Blanca 2014 – odprava ob 40. obletnici Alpinističnega Kluba Črna 

na Koroškem 

 

Alpinistični klub Črna na Koroškem ob 40. obletnici ustanovitve kluba organizira odpravo v 
Perujske Ande. In sicer bomo v okviru odprave plezali v Cordilleri Blanci in Cordilleri 
Huayhuash. Planiran odhod je v drugi polovici meseca maja 2014, predviden datum 
16.05.2014. Natančen datum odhoda odprave bo znan spomladi, ob nakupu letalskih 
vozovnic. Odprava bo trajala 4 tedne. V kolikor kateri član odprave ne bo mogel iti za 4 
tedne, se lahko njegova udeležba na odpravi skrajša maksimalno za teden dni. Odhod na 
odpravo je za vse člane isti in bo določen, kot je navedeno zgoraj. 

Pogoji za prijavo na razpis za odpravo je: 

 prijavitelj je registriran član Alpinističnega kluba Črna na koroškem v letu 2012 in 
2013  

 ima veljaven status alpinističnega inštruktorja, alpinista ali starejšega pripravnika  

 je vsaj zadnji dve leti registriran kot alpinistični inštruktor, alpinist ali starejši 
pripravnik (v kolikor je registriran le v zadnjem letu, se ga pogojno sprejme kot 
kandidata in mora izpolniti še dodatni kriterij) 

 v kolikor gre za pridruženega člana, mora le ta biti član katerega izmed koroških 
alpinističnih klubov ali odsekov v letih 2012 in 2013 (izpolnjevati mora pogoje iz 
druge in tretje točke) 

Prijavite se po elektronski pošti na naslov barbicrok@yahoo.com. Rok prijave je do vključno 
29.7.2013.  

Vsi, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, postanejo kandidati za sodelovanje na odpravi. V 
nadaljevanju razpisa so navedeni kriteriji, ki jih mora v pripravljalnem obdobju doseči 
posamezen kandidat, da postane član odprave. Pripravljalno obdobje traja do konca meseca 
marca 2014. Za pogoje štejejo vzponi opravljeni od meseca aprila 2013 naprej. Če so kriteriji 
doseženi lahko postanejo člani odprave. Vodstvo odprave in kluba bo organiziralo vsaj 5 
skupnih tur v pripravljalnem obdobju. 

Odpravo bo sestavljalo največ 10 članov, ki bodo izbrani po kvaliteti in dolžini doseženih 
vzponov po spodaj navedenih kriterijih: 

 3 letne skalne smeri, daljše od 800m, z oceno vsaj IV 

 2 letni skalni smeri v Dolomitih, daljši od 500m, z oceno vsaj V 

 1 smer v Centralnih Alpah (Francija, Švica, Italija) daljša od 800m, z oceno vsaj III, 3 v 
zimskem času 

 1 smer na Gross Glockner v zimskem času 

 5 zimskih smeri daljših od 400m, z oceno vsaj III, 3 (štejejo tudi zaledeneli slapovi z 
isto dolžino in oceno vsaj WI 4) 

 vsaj 80% udeležba na skupnih turah 
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 10 smeri daljših od 250m z oceno vsaj V (dodatni kriterij za kandidate, ki so kot 
alpinistični inštruktor, alpinist ali starejši pripravnik registrirani le v letu 2013) 

Prednost pri članstvu za odpravo dobo imeli člani AK Črna. 

Člani odprave bodo pred odhodom na opravo opravili aklimatizacijsko turo v Alpah. 
Udeležba na turi je za vse člane odprave obvezna. 

Vodstvo odprave in kluba se zavezujeta k finančni pomoči članom odprave za namen 
Cordillera Blanca 2014 – odprava ob 40. obletnici Alpinističnega Kluba Črna na Koroškem. 
Financirani bodo prevozi na skupne ture ter letalska karta v Peru in nazaj. Vodstvo odprave 
in AK Črna si pridržuje pravico do spremembe višine sofinanciranja, ki bi nastalo ob 
pomanjkanju sredstev. 

Rezultate razpisa bom objavil do vključno 05.08.2013. 

Letne pogoje za odpravo, ki jih je potrebno opraviti do 30.09., bo vodstvo oprave pregledalo v 

začetku meseca novembra. Kandidate, ki letnih vzponov v celoti ne bodo opravili bomo obravnavali 

posebej. V odvisnosti od količine opravljenih letnih pogojev bodo kandidati izgubili status kandidata 

oz. se bo sorazmerno zmanjšal delež sofinanciranja letalskih kart. 

Vodja odprave: Rok Barbič, AK Črna 

Namestnik vodje odprave ter vodja pripravljalnega obdobja: Grega Lačen, AK Črna 

 

Vodja odprave         

Rok Barbič 

        
  

 


