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Elbrus, deasupra Europei! 

Suntem bucuro[i! Suntem bucuro[i c\ am putut duce la cap\t un vechi proiect: atingerea 

celui mai `nalt vârf de munte din Europa. 

Expedi]ia s-a desf\[urat `n perioada 13-25 august. Echipa  Grupului Expedi]ionar a fost 

format\ din nou\ persoane: Alina {tef\nescu, Alexandru Barbaro[ie, Andrei Fortun\, C\t\lin 

Ungureanu, Daniel }`mpu, Felicia Balan, Gabriel Bejenariu, Silviu Neagu, Vlad S\cara-

Munteanu. 

Dup\ un suficient de lung [i relativ dificil proces de ob]inere a vizelor pentru Federa]ia 

Rus\, ne-am deplasat pe traseul Ia[i — Chi[in\u (auto) — Moscova (avion) — Mineralnye Vody 

(avion) — Cheget (auto). Dup\ o noapte petrecut\ la hotel, am plecat la Azau, de unde, cu 

ajutorul a dou\ telecabine [i a unui telescaun am ajuns la celebrele “butoaie” - (3800 m). Aici am 

fost caza]i 3 zile, timp `n care am facut ascensiuni `n vederea adapt\rii / aclimatiz\rii. ~n acest 

interval am fost ar[i de soare, uda]i de ploaie, b\tuti de lapovi]\  [i cutremura]i `n somn. Somnul 

a fost cu intermiten]e, datorit\ neadapt\rii. 

Alte echipe, ca cele din India, Pakistan, Austria, Indonezia, cazate la butoaie `n acea 

perioad\ au reu[it par]ial (1-2 persoane din echip\) sau nu au reu[it s\ ajung\ pe vârf, `n primul 

rând, datorit\ vremii nefavorabile [i apoi a insuficientei aclimatiz\ri. 

Urm\toarea deplasare s-a facut, la o alta cazare, `n containe reamenajate foarte sumar, la 

4200 m. Vremea variabil\ spre rea: vânt, ploaie [i lapovi]\, cea]\, ninsoare viscolit\ moderat la 

4500 m. ~n afar\ de prima noapte, somnul a fost ceva mai bun. Programul a continuat cu 

deplas\ri `n susul [i `n josul muntelui. 

Prognoza de joi, 18.08, ar\ta c\ a doua zi, vineri, vremea va fi bun\, astfel c\ cei mai 

tineri [i `n foarte bun\ condi]ie fizic\ au dorit s\ atace muntele. Dup\ aproximativ sapte ore de 

urcu[  (plecare la ora 1 a.m.), pe o vreme excep]ional\, echipa de ”tineret” (Alina, Alexandru-

Sa[a, Silviu [i Vlad) a ajuns pe varful Elbrus Vest, 5642 m, vineri, 19 august 2016. 

Al doilea atac a fost dat `n ziua urm\toare, sâmbat\, 20 august. De data acesta, cu toat\ 

echipa, juniori [i seniori, `mbarcat\ `n ratrack (unii obosi]i dup\ tura din ziua precedent\, al]ii cu 

resursele fizice puse pe “avarie” pentru c\ ar mai fi necesitat o perioad\ ceva mai lung\ de 

adaptare), am `nceput urcu[ul `n jurul orelor 2 a.m., de la 5100 m. S-a urcat lent, sub bataia 



vântului, care accentua senza]ia de frig [i sub un cer luminat de luna [i stele (far\ lumina 

l\mpilor  frontale). R\s\ritul de soare ne-a prins cam la vreo ora sub vârful vestic  (cel mai `nalt), 

`nc\lzindu-ne cu razele sale. Undeva, pe la ora  7.30, to]i cei nou\ membri ai echipei Grupului 

Expedi]ionar  Nippon se `mbra]i[au pe vârf. S-au f\cut fotografii, cu toat\ echipa cu steagul 

Grupului Expedi]ionar [i cu steagul României. 

Retragerea  s-a f\cut pe grupuri, func]ie de preferin]ele personale. Alina [i Vlad (antrena]i 

la maratoane alpine) au preferat s\ coboare pân\ `n [eaua ce separ\ vârful vestic de cel estic [i s\ 

urce [i pe cel din urm\ (5621 m). 

Dup\  `nc\  o noapte de refacere, dormit\  la 4200 m, am coborât cu to]ii, din nou la hotel 

Semerka, `n sta]iunea Cheget. Aici am intrat `n refacere, cu excursii pe crestele din `mprejurimi, 

cu mâncare gatit\ la pensiuni, pregatindu-ne pentru revenirea acas\ pe acela[i drum ca la plecare, 

dar `n sens opus. 

De asta suntem bucuro[i!  {i mai suntem bucuro[i ca zeii ne-au fost al\turi cu vreme 

bun\ , cu oameni dedica]i [i sufleti[ti, c\ am terminat expedi]ia `ntregi [i s\n\to[i, c\ am ajuns cu 

to]ii acolo unde ne-am propus! 

  


