Τρητός - Χούνη
Αγγλοκυπριακή συµµαχία
Η διαδροµή "Αγγλοκυπριακή συµµαχία" (V+,
300m) ανοίχτηκε από τον Κωνσταντίνο
Ανδρέου και Andy Barret στις 25
Σεπτέµβριου 2009. Η διαδροµή έχει βουνίσιο
χαραχτήρα και σκαρφαλώνει πάνω σε γκρίζο
ασβεστόλιθο πολύ καλής ποιότητας.
Που βρίσκεται η διαδροµή
Η διαδροµή βρίσκετε πάνω στο βουνό
Τρητός που βρίσκεται πάνω από το χωριό
Άγιος Βασιλιος, ακολουθείσθε τον
χωµατόδροµο για το σπορ πεδίο του Τρητός
- Χούνη και µετά από περίπου 2κµ θα δείτε
την διαδροµή στα αριστερά σας.
Η ∆ιαδροµή
Η διαδροµή ανοίχτηκε χρησιµοποιώντας
µονό παραδοσιακά υλικά και χωρίς καρφιά.
Για την επανάληψη της χιάζονται ένα σετ
καρύδια, friends 0,5 , 1,2,3 και µερικοί
ιµάντες.
1 σχοινιά VI- 50µ - ξεκινήστε στη µέση
του βράχου σκαρφαλώνοντας την µεγάλη
φλοίδα µετά τα µικρά αρνητικά, κινηθείτε
αριστερά και σκαρφαλώστε το µικρό
αρνητικό πριν το καλό πατάρι όπου γίνετε
ρελε µε ιµάντα γύρω από µεγάλο βράχο.
2 σχοινιά IV 50µ - εύκολο σκαρφάλωµα
µέχρι το µικρό δέντρο όπου γίνετε ρελε µε
ιµάντα γύρω από βράχο.
3 σχοινιά IV 50µ - σκαρφαλώστε εύκολα προς τα πάνω για 25µ µετά το βράχος γίνεται επίπεδος µέχρι το
σηµείο που υπαρχή ένας µεγάλος µονό-λίθος από κάτω του γίνεται ρελε µε διαµπερές.
4 σχοινιά V 50µ - σκαρφαλώστε το µονό-λίθο και µετά περάστε απέναντι στο καλό πατάρι µε τα µικρά
δέντρα στα δεξιά γίνεται ρελε µε ιµάντα γύρω από βράχο.
5 σχοινιά V+ 50µ - σκαρφαλώστε το τοίχο µε την µεγάλη παράλληλη φλοίδα που βρίσκεται ακριβώς από
πάνω σας και µετά ακολουθείσθε εύκολο σκαρφάλωµα µέχρι το καλό πατάρι µε το µικρό δέντρο στα δεξιά
όπου γίνετε ρελε µε ιµάντα γύρω από βράχο.
6 σχοινιά II 80µ - από αυτό το σηµείο το σκαρφάλωµα είναι πολύ εύκολο και µπορείτε να κινηθείτε
ταυτόχρονα προς τα πάνω µέχρι το τέλος της διαδροµής.
Η επιστροφή
Στο τέλος της διαδροµής θα βρείτε χωµατόδροµο, ακολουθείσθε το προς τα κάτω (αριστερά) και θα
καταλήξετε σε µια υπαίθρια στάνη. Από την στάνη κινηθείτε προς τα αριστερά όπου θα βρείτε µονοπάτι που
θα σας οδήγηση πίσω στο δρόµο.
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Η διαδροµή από µακριά

Το τέλος της 1ης σχοινιάς

Στη 4η σχοινιά

Στη 2η σχοινιά

Στο τέλος της διαδροµής

Στη 5η σχοινιά

