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Maršruta pase
Maršruta klase:
Kalnu rajons:
Virsotne:
no sedlienes
Augstums:
Pirmgājiens vai maršruta atkārtojums:
Maršruta klase čempionātam:
Grūtības kategorija:
Maršruts veikts:
Komanda:
Normunds Hofmanis – grupas vadītājs
Atis Šteinbergs - dalībnieks
Elīza Viļuma - dalībnieks
Jānis Komuls - dalībnieks
Līva Felsberga - dalībnieks
Inese Pučeka - dalībnieks
Ivo Smiltnieks - dalībnieks
Roberts Gailis - dalībnieks
Ekipējums:
8 leduscirtņi,
8 pāri dzelkšņu,
Augstumu starpība:
Reljefs, maršruta stāvoklis:
Naktsmītņu skaits:
Stundu skaits maršrutā (neskaitot pieeju):
Laika apstākļi:
Orientēšanās maršrutā:

Augstkalnu klase
Centrālais Kaukāzs
Elbruss rietumu virsotne un austrumu virsotne
5642 m (R virsotne) un 5626 m( A virsotne)
Maršruta atkārtojums
„Augtstkalnu”
2B – RUS
2017.gada 4.augusts
LACA (Kalnu skolas 1.gads)

~ 1500 m
Nogāzes slīpums 25-60°, sniegs, ledus.
viena ( 3 teltis)
9 stundas
saulains, vējš
laba
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Kalnu rajons:
Elbruss atrodas Kaukāza kalnu centrālajā daļā un ir augstākā Eiropas virsotne.
Elbrusa rietumu virsotnē pirmo reizi uzkāpa angļu alpīnistu grupa Florensa Grova vadībā
1874. Gadā.
Kalnam ir viegla piekļuve, jo uz kalna nogāzes ir izveidots slēpošanas kūrorts. No kalna
pakājē esošā ciemata Terskoles līdz 4100 m augstumam ir iespējams pacelties ar slēpotāju
pacēlājiem.

Maršruts:

Nometnes vieta
Elbrusa maršruts
Aklimatizācijas izgājiens

Pirms kāpšanas Elbrusā grupas dalībnieki kalnu skolas ietvaros Adir-su ielejā, laikā no 26.
jūlija līdz 1. augustam ir izgājuši maršrutus:
● Uzlavaja 1B
● Traverss Fizkuļturņik – Uzlavaja 2A
● VMF 2B
● VIA TAU 2A
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Pieeja:
Ar autobusu ieradāmies Terskolē, kur ar vagona tipa pacēlāju uzbraucām līdz stacijai “Mir”.
Tālāk ar krēslu tipa pacēlāju nokļuvām līdz “Bočkām”. Ar kājām devāmies augšup līdz
apmēram 4200 augstumam kur uz atsegtas morēnas labajā pusē ierīkojām apmetni.

Aklimatizācijas izgājiens:
Devāmies aklimatizācijas izgājienā no nometnes līdz Pastuhova klintīm 4800 m, Posms
sastāv no trīs stāvām nogāzēm, starp kurām ir nelieli lēzeni posmi. Izgājām plkst. 9:00 un
līdz 11:00 sasniedzām paredzēto augstumu. Apmēram vienu stundu uzturējāmies pie
Pastuhova klintīm, tad devāmies atpakaļ uz nometni.

Virsotnes diena:
Grupa modās plkst. 2:00 naktī, ieturēja brokastis un no nakšņošanas vietas izgāja plkst. 3:00
Laiks ļoti labs, debesis skaidras. Devāmies augšup pa sniega tehnikas iebraukto ceļu. No rīta
viss bija sasalis, tāpēc gājām dzelkšņos un ar leduscirtņiem. Virzienā uz virsotni bija visai
intensīva cilvēku plūsma, kas pārvietojās lēni, tāpēc reizēm nācās pielikt soli, lai apsteigtu
lēnāk ejošu alpīnistu kolonnu.
Pirmo atpūtu veicām aiz Pastuhova klintīm, vietā, kur sākas lēzens posms. Šajā vietā bijām
spiesti iet aiz lēnas kāpēju grupas līdz brīdim, kad mūs palaida garām. Grupai nebija
uzstādījums iet visiem kopā, tāpēc vairāk vai mazāk katrs gāja savā tempā vai turējās kopā
nelielās grupās.
Posmā no sedlienes līdz virsotnei bija novilktas trīs margas, katra apmēram 60 m,
gara, mēs margas neizmantojām, nebija nepieciešams. Pirmais virsotni sasniedza Atis, pēc
tam pārējie grupas dalībnieki, 8:45 devāmies lejā uz sedlieni.
Jau iepriekš pastāvēja iespēja pēc R virsotnes sasniegšanas doties arī uz A virsotni.
Grupas dalībnieki nolēma, ka tie, kuriem ir vēlme ies arī uz otru virsotni.
Atis, Jānis un Roberts gāja uz otro virsotni nesagaidījuši pārējos. Pēc īsas apspriedes
sedlienē, Normunds ar Elīzu nolēma iet uz nometni, bet Inese, Ivo un Līva uz otro virsotni.
Elbrusa A virsotnes virzienā nebija iemīta taka, gājām gar sadrupušām klintīm pa
firnu.
Otrajā virsotnē plkst.10:15 pirmie bija Atis, Jānis un Roberts. Pēc tam 10:30
pievienojās Līva, Ivo un mazliet vēlāk arī Inese.
Pēc virsotnes sasniegšanas lejā gājām teju individuāli. Gājiens bija drošs, jo lejā devāmies pa
uzkāpšanas maršrutu, uz kalna bija daudz cilvēku un laikapstākļi ļoti labi. Līdz Pastuhova
klintīm sniegs, esot kalna ēnā, vēl saglabājās ciets, taču pēc klintīm, saulei sildot tas bija
kļuvis mīksts un slapjš, tajā grima kājas līdz potītēm. Dzelkšņus nost nevilkām un turpinājām
ceļu līdz nometnei. Nākamajā rītā nojaucām nometni un devāmies uz pacēlāju, lai brauktu
lejā uz Terskoles ciematu.
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Attēli

Starp Pastuhova klintīm un sedlieni

Nogāzes traverss pirms sedlienes
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Elbrusa sedliene
Stadions pirms rietumu virsotnes
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Skats no austrumu virsotnes uz sedlieni

Austrumu virsotne
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