
Expeditia Feminina -1100,  “Berger 2010” – Egalitate in sanse 

21-30  Septembrie 2010 

 

Zona: Masivul Vercors, Tara: Franta 

Perioada: 21-30 septembrie 2010 

Patronaj: Federaţia Franceză de Speologie, Le Spéléo Club de Villeurbanne 

Organizatori: Federatia Franceza de Speologie, Federatia Romana de Speologie. 

Echipa de Organizare: Mihaela Manisor,Cristina Ianc, Adina Micula, cu suport Valérie 
Plichon, secretara a Comitetului  Speologic Regional Rhône-Alpes si a presedintelui 
Federatiei Romane de Speologie 

Scop: Organizarea primei expeditii speologice internationala feminine romanesti in 
avenul Berger, Franta.  

Obiective:  
• Omogenizarea si dobandirea de  de experienta explorativa  de catre initiatoarele 

Scolii Romane de Speologie si motivarea viitoarelor candidate. 
• Atingerea cotei de -1000 de catre echipa feminine romanestia in Avenul Berger. 
• Vizita altor pesteri aflate in masivul Vercors.  
• Omogenizarea echipei feminine romane de initiatori stagiari cu echipa feminina 

franceza in vederea unei viitoare colaborari pentru realizarea unui stagiu de 
formare monitori.  

• Realizarea de schimb de experienta cu speologii francezi si pregatirea unui stagiu 
de formare monitori, in Romania,  pentru speoloagele din cele doua tari in 2011.  

 
Descrierea avenului:  

Sistemul Berger este situat în Masivul Vercors, Franţa, mai exact în lapiezurile de 
pe platoul Sornin, la o altitudine de 1460 m. Sistemul Berger prezintă 8 intrări din care 
doar una este folosită pentru marile expediţii. Restul intrărilor sunt considerate 
periculoase sau joncţioneaza cu axul principal prin sifoane, iar scufundările sunt complet 
interzise în Avenul Berger. În prezent Sistemul Berger are o denivelare de -1271 m şi o 
dezvoltare de peste 32 km. Avenul Berger nu prezintă dificultăţi tehnice extreme, dar 
rămâne un -1000 m dificil, cu un activ impresionant începând cu cota -640. Riscul major 
la în acest aven este viitura. În cazul unor ploi torenţiale de scurtă durată sau a celor 
mărunte de lungă durată, galeriile avenului sunt complet inundate în anumite sectoare, 
sistemul Berger colectand apa de pe o suprafaţă de aproximativ 15 km2.  
Traseul integral de -1000 implică urmatoarele: 

− un nivel ridicat de cunoştinte de TSA si coborâri de canioane; 



− experienţă speologică în parcurgerea peşterilor de gradul 4; 
− un antrenament anterior specific; 
− formă fizică şi psihică foarte bună. 

Mai multe informatii despre avenul Berger, regulamentul de acces si istoricul explorarilor 
se pot gasi pe pagina web:  
http://cds38.free.fr/speleo.php/501-gouffre_berger.html 

Dimensionare initiala a actiunii: 8 speologi romani 

Condiţii de participare: 

• membru FRS cu actele in regula la 15 august 2010 ( legitimatie, cotizatie 
individuala , cotizatie club) 

• intiatorii stagiari ai SRS au prioritate pentru cotele -600 si -1100 
• sa aiba absolvit un stagiu al SRS pentru a putea completa echipa pentru cotele -

300 
• acompaniatorii pot participa numai cu recomandarea organizatorilor si cu 

acceptul initiatorilor stagiari care au prioritate 
 

Echipament necesar:  
• Echipament personal în conformitate cu normele SRS 
• Neopren 
 
 

Costurile estimate ale expeditiei: 
• Costul aproximativ este de 180 Euro 

Federatia Romana de Speologie va oferi sprijin financiar si logistic doar initiatorilor 
stagiari!!!  
 
Confirmarea participarii se va face pana-n data de 15 august 
 
 
Informatii suplimentare si confirmarea participarii:  
Manisor Mihaela 
email:  mihaela.manisor@aut.utcluj.ro 
 
Echipa de Organizare:  
Mihaela Manisor,Cristina Ianc, Adina Micula, cu suport Valérie Plichon, secretara a 
Comitetului  Speologic Regional Rhône-Alpes si a presedintelui Federatiei Romane de 
Speologie 
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