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Master Topo - Mięguszowieckie
Szczyty z Bańdziocha
Cena

18,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

PKWiU

58.11.1

Producent

Master Topo

Seria

Ściany Tatr

Autor

Grzegorz Głazek

Rok wydania

2019, wyd. I

Format

34 x 48 cm (dwa arkusze)

Opis produktu
Zestaw opisuje blisko 400-metrowe ściany Mięguszowieckich Szczytów opadające do Mięguszowieckiego Kotła (Bańdziocha).
Na komplet składają się 2 topo-plakaty formatu B3 (34x48 cm) z całostronicowymi zdjęciami i wkreślonymi liniami dróg
wspinaczkowych oraz informacjami dodatkowymi, w tym opisami podejść i zejść. Z serii „ściany Tatr” Master Topo, nr 2' i 9.
Mapka Mięguszowiecki Szczyt, wschodnia ściana, to wydanie drugie, całkowicie zmienione względem wydania
pierwszego z 2002 (stanowiącego połowę zestawu w ogóle inaugurującego serię Master Topo). Obecne wydanie ma nowe
zdjęcia, zarówno główne, jak i pomocnicze, pokazujące najszybsze zejście ze szczytu. Obejmuje 18 dróg i większych
wariantów.
Fototopo Mięguszowiecki Pośredni, ściana północna jest zupełną nowością, gdyż dotąd opracowania tej ściany na dużej
fotografii (lub rysunku o wiernych proporcjach) w druku nie było. Topo zawiera 18 osobno numerowanych dróg i wariantów na
samym Mięguszu Pośrednim i 6 linii na północnej ścianie Mięguszowieckiego Czarnego, w najstromszej jej części, poniżej
Przełęczy pod Chłopkiem. Na ścianie Pośredniego Mięgusza m. in. rozwikłano warianty do najpopularniejszej drogi Świerza, po
raz pierwszy naniesiono na duże fotografie drogi Heinricha, Mączki, Michnowskiego czyli „Dziadka”, Machnika oraz „przez
Grzybek” i Grzybobranie.
Na obu topo umieszczono łącznie około 40 nazw i określeń formacji w ścianie oraz około 25 kulminacji na grani.
W komplecie 2 plakaty:
Grzegorz Głazek: Mięguszowiecki Szczyt, wschodnia ściana, seria „ściany Tatr”, topo nr 2’, wydanie 2., całkowicie
zmienione, Warszawa 2019, ISBN 978-83-64147-02-9, 978-83-88908-26-2.
Grzegorz Głazek: Mięguszowiecki Pośredni, ściana północna, „ściany Tatr,” topo nr 9, Warszawa 2019, ISBN
978-83-64147-09-8, 978-83-88908-27-9.
Wydawca Master Topo, współproducent wydania obecnego Antykwariat Górski Filar.\\
Format 2x B3 (34 x 48 cm), składane mapowo w mocnej foliowej kieszonce 13x25 cm.
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