Un alpinist iesean a reusit sa cucereasca cel mai inalt varf din Americi: ,,Am
indraznit asaltul final"
Simona Stanciu,

Alpinistul iesean Bogdan Musteata a reusit ascensiunea celui mai inalt varf din ambele Americi, Aconcagua, din
Anzii Cordilieri.
Oficialii Primariei Iasi au anuntat ca joi, 11 ianuarie, in jurul orei locale 13.00, alpinistul iesean Bogdan
Musteata a reusit sa cucereasca Aconcagua (6.963 metri). Musteata face parte din Altitude Expedition Team,
care ii are in componenta pe Adrian Ahritculesei si pe Ovidiu Popescu, liderul grupului.
,,Ascensiunea a inceput la ora 4.00 din tabara Colera, situata la o altitudine de 5.950 metri. Vremea nu a fost
prielnica, fiind temperaturi de -20 grade Celsius, dar, din cauza vantului, temperatura resimtita era de -35 grade
Celsius. Traseul a fost parcurs in totalitate, dar a fost dificil din cauza stratului mare de zapada depus cu cateva
zile inainte. In punctele de referinta ale traseului, Canaleta si Marele traverseu, zapada era de circa 60
centimetri. Pentru mine satisfactia a fost cu atat mai mare cu cat ascensiunea a avut un grad mare de anduranta
si am fost printre putinele echipe care au indraznit asaltul final", a transmis Bogdan Musteata, potrivit oficialilor
din Primaria Iasi.
Mesajul sportivului, care este membru al Clubului Sportiv Montan Altitudine, a fost transmis din Plaza del
Mulas (4.300 metri), cea mai mare tabara de baza din lume, dupa cea de sub Everest. Alpinistii vor ajunge in
tara joi, 18 ianuarie, pe Aeroportul Otopeni.

Aconcagua este situat in Anzii Cordilieri din Argentina si face
parte din circuitul 7 Summits. Pentru Bogdan Musteata aceasta
este a doua reusita din cadrul circuitului amintit, dupa Elbrus.
Ieseanul de 42 de ani si-a propus sa ajunga pe Seven Summits si
pe Volcanic Seven Summits, cei mai inalti munti, respectiv cei
mai inalti vulcani de pe cele sapte continente. ,,Cel mai greu a
fost in 2016, cand eram pe Matterhorn, un varf extrem de tehnic
situat la granita dintre Italia si Elvetia. In timpul escaladarii un
spaniol dintr-un alt echipaj s-a dezechilibrat si a cazut. Noroc de franghii! In prima faza am vrut sa cobor, dar
apoi am decis sa continui. Sunt si astfel de momente, dar din fericire sunt rare. In momentul in care vezi
frumusetile pe care ti le ofera muntele, este greu sa le uiti", a mai spus Bogdan Musteata, in cadrul unei intalniri
cu primarul Mihai Chirica, din decembrie 2017, atunci cand edilul i-a fost inmanat si steagul Municipiului Iasi.
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