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Horário:
1:00 h da Agulha do Midi até à base

TRIANGULO DO TACUL
Maciço Monte Branco

Contamine-Grisole

Abertura:
Material:
Comprimento:
Dificuldade:

4:00 / 4:30 h para a via
1:00 h até ao cume do Monte Branco do Tacul
2:00 / 3:00 h descida novamente até Agulha do Midi
André Contamine, G. Grisolle,
Gr
G. Gren, A. Poulain, M.
Ziegler em 04-Julho
Julho-1968
crampons, piolet + martelo-piolet,
martelo
cordas duplas, 2
friends medios, jogo de entaladores, 3 pitões de gelo,
expresses, cintas e mosquetões para as reuniões.
400 mts + 300 mts do fim desta ao cimo do Monte
Branco do Tacul
AD/II pendentes de 40/45º com alguns passes isolados
de IIIº em rocha e 65º

[ m o n t a n h a e s c a l a d a . c o m ]

Aproximação – Evidente a partir da Agulha do Midi (estação superior do teleférico) ou do refugio das Cosmiques
Descrição – Após passar a rimaya a
via inicia do lado esquerdo do
triangulo seguindo uma lingua glaciar
que dá acesso a um pequeno colo.
Quando a ai chegados subir pelo
terreno misto ultrapassando a banda
de rocha do lado esquerdo do colo
para atingir uma longa rampa de
neve e gelo.
Subi-la para atingir um estreito
corredor que dá acesso à aresta do
triangulo.
Dai subir pela aresta, em terreno
misto, até atingir o cimo do triângulo.
Descida – Existem duas soluções.
Ou queremos fazer o cume do Monte
Branco do Tacul, e ai subimos pela
aresta tendo atenção às possíveis
cornijas que se costumam formar. Do
cimo do Tacul descemos pela via
normal para atingir o mesmo
caminho que seguimos para a base.
Ou cortamos na diagonal do cimo do
triângulo para meio da descida da via
normal. Esta descida, apesar de mais
rápida, nem todos os anos é possível
de realizar. De qualquer forma é uma
descida que obriga a mais atenção
aos seracs desta face e por vezes a
procurar caminho no meio das
rimayas.

1.Contamine-Grosole
2.Contamine-Negri
3.Directa Gabarrou
4.Contamine-Mazeaud
5.Pilar dos Marseillais
6.Goulotte Chéré

