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59 montanhas

Maximo Kausch torna-se recordista mundial de montanhas
de altitude
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Após a escalada do Coropuna com 6425 metros de altitude no Peru, Maximo
Kausch alcançou 59 montanhas com mais a 6000m e superou o record mundial de
um guia suíço.

Fonte: Redação
A caça aos cumes superiores a 6000m continua. Desta vez Maximo foi para a região
de Arequipa e foi acompanhado por 4 brasileiros: Denni Morais, Marcelo Barreto,
Verônica Mambrini e Yoshimi Nagatani. Nesta etapa os alvos foram o Chachani com
6055m, o Ampato com 6311m e os 2 cumes maiores do Coropuna (Oeste com
6425m e o Norte com 6407m).
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A equipe alugou uma camionete 4x4 e percorreu 1100km por estradas precárias no
meio do Peru. O Chachani foi a primeira montanha da equipe de brasileiros. Apesar
de fácil, uma das primeiras dificuldades na montanha foi chegar lá. O planejamento
antecipado de GPS feito por Maximo não foi o suficiente e a equipe escolheu outra
rota pelo lado norte da montanha. Junto com Maximo, Denni Morais e Marcelo
Barreto atingiram o cume do gigante de 6055m por volta da 1 da tarde.
A equipe passou pelo Ampato mas desta vez Maximo seguiu sozinho devido a
complexidade da montanha. Ele escolheu o lado noroeste da montanha e demorou
21 horas para percorrer 28km de regiões inóspitas e escalar esta montanha de
6311m. Maximo contou que encontrou grandes degraus de rocha aos 5800m pela
inexplorada rota noroeste.
A equipe chegou aos pés do Coropuna no entardecer do dia 10 de agosto. Maximo
tinha como alvo os 3 cumes da montanha, no entanto o excesso de gretas e neve
fez com ele conseguisse o cume norte e o oeste. A jornada durou 16 horas. Maximo
contou que pegou neve até a cintura entre os cumes do Coropuna e teve que
atingir o último cume para descer e dormir num acampamento. O resto da equipe
chegou aos 6070 metros de altitude mas infelizmente teve que descer por volta da
1 da tarde do dia 11.

O Ampato visto desde os 4600m - Autor: Denni Morais

Apesar de muito cansado ele está muito feliz pelo record e agora descansa em
Arequipa. O alpinista ainda espera pelo record. Segundo ele "é mais rápido escalar
montanhas do que registrar um record no Guiness Book"
A conquista é um grande marco para o alpinismo mundial e sem dúvida trará um
grande benefício ao esporte pois Maximo continua publicando gratuitamente as
rotas e pontos de GPS de tudo o que ele escala.
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Aproximando os belos cumes do Coropuna, o gigante
de Arequipa - Autor: Denni Morais
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Guto Argerich Martins · Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Dale Maximo! Parabens pelo feito.
Curtir · Responder · 25 de agosto de 2013 23:13

Hilton Benke · Escravo at AltaMontanha.com
Parabéns Tio!!!
Curtir · Responder ·

1 · 14 de agosto de 2013 16:23

Reginaldo Blodorn · Colégio Erasto Gaertner

A nossa camionete alugada em Arequipa - Autor: Denni
Morais

orrrs !
Curtir · Responder · 14 de agosto de 2013 16:29

Maria Cristina Ferreira Barreto · Volta Redonda
Parabens a todos vcs que participaram.
Curtir · Responder · 14 de agosto de 2013 09:59

Andressa Zanlorenzi · Curitiba
Uhuuuuu Tio, Parabens pelas conquistas, se cuida
Curtir · Responder ·

5 · 14 de agosto de 2013 07:57

Wagner Wpo · Martim Francisco
Parabéns Tio, Denni Morais, Marcelo Barreto, Verônica Mambrini e Yoshimi
Nagatani.
Curtir · Responder ·

Maximo partindo para a jornada de 21 horas e 28km no
Ampato - Autor: Denni Morais

7 · 13 de agosto de 2013 21:06

Rafael Amaral
Ae velho parabens
Tava claro que isso viria era apenas questao de tempo, e certamente este é apenas
o comeco de outras marcas que virao.
Ate breve tiu e se td der certo vamos escalar o vulcao rs.
Curtir · Responder · 13 de agosto de 2013 18:18

Maximo Kausch · Proprietário at GentedeMontanha.com
só passei da metade velho! tem um monte ainda! já pede férias no trabalho!
Curtir · Responder · 13 de agosto de 2013 18:25
Maximo no cume do Ampato - Autor: Maximo Kausch

Maximo Kausch · Proprietário at GentedeMontanha.com
Ae Vinícius Porazza Dias, Christian Costa, conhece essa luva? valeu!!! Eu perdi elas
mas o Denni achou e estão aqui comigo!
Curtir · Responder ·

36 · 13 de agosto de 2013 18:14

Nicolas Vega Siega · Trabalha na empresa Fernando Grajales Expeditions
Bien ahi !! Felicitacionessssss
Curtir · Responder · 13 de agosto de 2013 18:34
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Maximo falando com o pessoal em terra no Ampato
6311m - Autor: Maximo Kausch

Cume do Chachani 6055m - Autor: Maximo Kausch

Marcelo Barreto e um enorme estalactite de gelo
encontrado no Coropuna - Autor: Denni Morais
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Atenção!!! O Portal AltaMontanha.com alerta que as atividades de montanhismo são adrenantes e viciam logo
ao seu primeiro uso. Os perigos existem, principalmente quando os limites não são respeitados, porém é uma
atividade muito segura se praticada com moderação, consciência e respeito à natureza!
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