Maršruts

Torre Venezia, Andrich Fae (Dolomīti, Civetta grupa, 2337m)

Atskaite
Maršruta klase: Tehniskā A klase;
Maršruta nosaukums: Torre Venezia, Andrich Fae;
Maršruta atkārtojums-jā.
Maršruta grūtību kategorija: VI - (V+ obl)
Maršruts veikšanas laiks un ilgums:
1) piegājiens: 31.07.2017., plkst. 07:00-09.30;
2) maršruta sākums: 31.07., plkst. 10.00;
3) maršruta finišs 31.07., plkst. 19:00
4) virsotnes sasniegšana31.07., plkst. 19:00
5) nolaišanās no virsotnes 31.07., plkst.22.00.
6. Uzkāpšanas stils: 3 cilvēku komanda (sasaite);
7. Komandas dalībnieki: Jānis Ķigurs, Normunds Patmalnieks, Jānis Volajs;
8. Maršruta raksturojums:
1) Augstuma starpība: ~ 270 m;
2) Maršruta garums – 300 m;
3) Vidējais slīpums – 75-85 %;
4) Reljefs: plaisas, kamīni, dolomīts;
5) Maršruta stāvoklis-sausas klintis, pēdējā virvē jāuzmanās no krītošiem akmeņiem, kas krīt no
virsotnes drūpošās daļas;
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6) Iekārtojums maršrutā - maršruts ar tradicionālo drošināšanu, stacijas aprīkotas ar dzītiem āķiem,
kas jāpapildina ar savu inventāru. Grūtākajos posmos neregulāros attālumos ir dažādas
kvalitātes un dažāda vecuma klinšu āķi;
7) Dažos posmos, it īpaši vieglākās virvēs nav viegli atrast vietas, kur drošināties.
9. Maršrutā ir 10 virves.
10. Ir jāpievērš uzmanība nolaišanās vietai no maršruta/virsotnes, jo to no virsotnes nevar redzēt un līdz
tai jānoiet pa eksponētu taku. Obligāti jābūt informācijai par nolaišanas vietu un kā to atrast.
Nolaišanas tiek organizēta no labām stacijām ar lielu metāla gredzenu. Ir 6 nolaišanās dulferi un tad
pa nedaudz eksponētu taku līdz lejai.
11. Reģions, kurā ir interesants arī no dažādības viedokļa
Fotogrāfijas no maršruta:
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Kopējais inventārs:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ieliktņu komplekts: DMM Nuts 10gab. + „offset” nuts 4gab. + „torque” nuts 4 gab.;
Frendi 10 gab.;
Atsaites ar karabīnēm 15.gab.;
stacijas cilpas 120 cm. 4gab., 60cm. 4gab.;
Skrūvējamas karabīnes 12 gab.;
2 dubultās virves (60 m).
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Noderīga informācija par maršrutu:

Foto no: http://www.tuttoinlibera.it/images/Schizzo%20Andrich.jpg
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Atskaiti sagatavoja: N.Patmalnieks, J.Volajs un J.Ķigurs (Rīgā 09.01.2018.)
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