Tabăra de explorare GRIND 2019
INVITAȚIE
Cuburile de speologie “Avenul” și ”Focul Viu” au onoarea să vă invite în a 8-a
ediție a taberei de explorare GRIND în perioada 7 - 22.09.2019.
Cum vă puteți implica în acest efort comun:
1. Transportul materialelor Poiana Grind - Refugiul speologic Grind și retur în prima
și în ultima zi a taberei (zile de weekend). În aceste zile, este nevoie de un număr mai
mare de persoane care să ajute la transportul materialelor dintre Poiana Grind și
Refugiul Speologic Grind.
Timp de parcurs: 2:30-3h.
Cu cat suntem mai mulți cu atât această muncă se poate transforma într-o plimbare
placută.
2. Membru în echipa de suport pe perioada taberei
Cei care vor munci în subteran vor avea nevoie de colegi la suparafață care să îi ajute
cu administrarea taberei, bucătărie, aprovizionare cu apă, încarcare acumulatori,
prognoza meteo etc.
3. Membru în echipele de subteran
Echipele de subteran vor echipa cavitatea până la cota finală actuală (-540m) precum
și sectorul Himalaya 2, vor re-topografia actuala dezvoltare cunoscută și vor evacua
deșeurile găsite în taberele din anii trecuți.
Depășirea terminusului actual de la -540 va fi posibilă doar prin rotația echipelor de
subteran ce vor sta câte 48-72 de ore la cota finală în bivuac. Echipele în sectorul
Himalaya 2 vor încerca depășirea strâmtorii atinse anul trecut (aici nu există
posibilitate de bivuac).
În acest an ne propunem și o documentare foto/video mult mai bună.
Pentru a putea organiza cât mai bine tabăra, vă rugăm să vă
exprimați intenția de participare fermă precizând nivelul de implicare și perioada
completând formularul de participare. Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta
participanții datorită locurilor limitate în zona taberei.
Locul de desfăşurare: Masivul Piatra Craiului;
Tabăra: Refugiul speologic Grind și zona de campare alăturată;
Cavitatea: Avenul de sub Vârful Grind
Obiective:
 Depășirea terminusului actual -540
 Depășirea terminusului din sectorul Himalaya 2
 Re-topografierea cavității;
 Ecologizarea cavității;
 Escaladare hornuri;
 Tură foto dedicată

Acces:
 Din oraşul Zărneşti, traseu turistic cruce roşie prin Prăpăstiile Zărneştiului până
“La Table”. De “La Table” bandă roşie până la Refugiul Grind.
 Din com. Dâmbovicioara drum forestier până la Cabana Brusturet. Apoi, traseu
turistic pe Valea Seacă a Pietrelor, cruce galbenă, sau bandă albastră prin Poiana
Funduri, în Poiana Grindului până “La Table”. De “La Table” bandă roşie până la
Refugiul Grind.
 Din satul Peștera – Poiana Joaca - până “La Table”
 Din satul Șirnea – Curmătura Groapelor - Poiana Grind până “La Table”
Cazarea: corturi personale și/sau refugiu.
Masa: autogospodărire
Condiţii de participare
 Trimiterea formularului de înscriere la adresele organizatorilor până la data de
01.09.2019;
 Echipament montan si de bivuac pentru zilele de participare;
 Minim două folii de supravietuire;
 Vârsta minimă 14 ani;
 Declaraţie de accept al ambilor părinţi pentru participanţii sub 18 ani, legalizată la
notariat;
 Asigurare de accidente pentru speologie valabilă pe perioada desfăşurării taberei;
 Sac de dormit, izopren
Condiţii suplimentare pentru participare în subteran:
 Vârsta minimă 18 ani;
 Minim cunostințe echivalente nivelului tehnic TSA1, prioritate cei cu TSA2;
 Echipament speologic individual complet;
 Adeverinţa medicală pentru practicarea speologiei.
Echipament colectiv: este asigurat de Clubul de Speologie Avenul Brașov si
Asociația Speologică Focul Viu.
Tricoul taberei va costa 30 lei/bucata.
Referințe utile:
Fotografii, filmulete și descrieri despre ce s-a intamplat în taberele anterioare:
http://avenulgrind.blogspot.ro
Asigurare de accidente speologice:
http://cityinsurance.ro/persoane-fizice/asigurari-de-calatorie/city-sport-extrem/

Pentru întrebări și confirmarea participării:
Clubul de Speologie Avenul, Brașov
Persoana de contact : Geza Zakarias
E-mail: contact@avenul.ro
tel: 0722 591 209

Asociatia Speologică Focul Viu, București
Persoana de contact : Adrian Rădulescu
E-mail: speofv@yahoo.com
tel: 0724 110 755

