Liban

Lewa Ściana i Bambula
Lewa Ściana

fot. wspinanie.pl

Bambula

El Pułkownik

Wszystkie drogi są oczyszczone z dużych (czasami bardzo dużych) fragmentów
skalnych, jednak mniejsza kruszyzna może się jeszcze znajdować. Podczas pracy
ekiperskiej zastaliśmy mnóstwo spękanej skały (jak to w kamieniołomie) i odgruzowanie wymagało sporo pracy. Nie zawsze jakość skały pozwalała na osadzenie
ringa w miejscu, w którym by się chciało, dlatego zdarza się, że trzeba odważniej
wyjść nad przelot. Sektor oferuje wspinanie z rewelacyjnym tarciem w przeróżnych formacjach i po arcyciekawej rzeźbie, m.in. unikatowe „antykaloryfery”.
Minimum to lina 60 metrów oraz wskazany jest kask dla asekurującego.
Obowiązuje zakaz zjeżdżania do stanowiska od góry z uwagi na poszycie roślinne
i zalegającą pod nim kruszyznę.
Uwaga! Aby móc wspinać się w kamieniołomie Liban obowiązuje konieczność
posiadania przez wspinaczy imiennego zaświadczenia wystawionego przez IŚW
„Nasze Skały”. Wzór zaświadczenia znajduje się na końcu topo.
Paweł Masier (KS Korona)

Liban – Lewa Ściana
Oferuje piękne i estetyczne wspinanie. Drogi są długie i bardzo techniczne
poprzedzielane niewielkimi przewieszkami i okapikami.
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1. Czerwończyk nieparek VI.1
2. Imaginacja VI.2
3. Skalna świnia VI.1

Liban – Lewa Ściana
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Wojna techniczna VI.2
Bayraktar VI.3
Kokainowi intelektualiści VI.2+
„Ruski mir” VI.2
Ruski Świr VI.2

Liban – Lewa Ściana

9

9. Chutin puj VI.1+ (trad, ryzykowny)
Droga wiedzie przez rysy, asekuracja własna wymagająca, szczególnie na pierwszych 10 metrach, wyżej jest
już komfortowo. Wystarczy zestaw kości i friendów do 3, plus 1-2 tricamy ewentualnie kostki offsetowe ale nie
koniecznie. Jest stanowisko zjazdowe.

Liban – Lewa Ściana
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10. Kruca puta VI.2
11. Rocia kuta VI.2
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Liban – Bambula
Wspinanie w przewieszeniu, po dobrych chwytach, drogi są krótsze, ok. 20 m.
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12. Patrz w górę VI.1+
13. Jucha VI.3
14. Tengil VI.3
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Zaświadczenie upoważniające do wspinaczki na terenie kamieniołomu Liban

Polski Związek Alpinizmu, Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, zaświadcza,

że kol………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
jest świadomy, że uprawianie wspinaczki skalnej jest działalnością podwyższonego ryzyka i może powodować
wypadki i urazy.
Polski Związek Alpinizmu, Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, dopuszcza w/w kol. do wspinaczki
na terenie kamieniołomu Liban, zgodnie z porozumieniem z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu
z dnia 4 sierpnia 2009 roku.

