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Maršruta pase 

Maršruta klase  Iesācēju klase 

Maršruta rajons Krievijas Federācija,  Kabardina-

Balkārija, Centrālais Kaukāzs 

Virsotne  Uzlovaja  

Bāzes nometne a/n Ullu-Tau 

Augstums 3895 m 

Maršruts pa ziemeļu kori no pārejas Džalovčat, 

Fizkuļturņik-Uzlovaja traverss,  noeja pa 

Uzlovaja dienvidu pusi 

Maršuta pirmgājiens vai atkārtojums Maršruta atkārtojums 

Grūtibas kategorija  2A (RUS) 

Uzkāpšana komandā: 

Maršruta vadītāja 

 

Gita Logina 

Dalībnieki Miks Girvaitis /iesācējs 

Ilze Kromane /iesācējs 

Mairis Balodis /iesācējs 

Juta Cauņa /iesācējs 

Aleksejs Ļeļašins /iesācējs 

Jānis Ancāns /iesācējs 

Edgars Šāblis 

Augstuma starpība  ~900 m 

Reljefs, maršruta stāvoklis: Nogāzes slīpums 25-90°, sniegs, ledus, 

klintis 

Laikapstākļi Mākoņains 

Maršruta iekārtojums nav 

Stundu skaits maršrutā 14 stundas  

Laiki:  

Izeja no augšējās nometnes 

 

06:00 24.07.2016. 

Maršruta sākums 07:40  

Virsotnes sasniegšana 12:20 (Deņ Fizkuļturnika) 

15:40 (Uzlovaja) 

Atgriešanās augšējā  nometnē 19:00 24.07.2016. 

Nākamā diena:  

Virsotne VMF (3820m, 2B pa A kori) 

 

06:00 – 14:30 25.07.2016. 

Atgriešanās bāzes nometnē 18:00 25.07.2016. 

 

 

Nokļūšana rajonā /Transports 

 

Vilciens: Rīga-Maskava, Maskava-Naļčika, 

Autobuss: Naļčika - a/n „Ullu-Tau”(~2300m). 

http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFDAA&url=http%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fhl%3Dlv%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Aen-US%3Aofficial%26hs%3D8Bg%26resnum%3D0%26q%3D%25C4%258Derkeska%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26hq%3D%26hnear%3DKrievija%2C%2BKara%25C4%258Daja-%25C4%258Cerkesija%2C%2B%25C4%258Cerkeska%26gl%3Dlv%26ei%3DGzH7SuryC8vajQe36MyxBA%26sa%3DX%26oi%3Dgeocode_result%26ct%3Dtitle%26resnum%3D1%26ved%3D0CAcQ8gEwAA&ei=GzH7SuryC8vajQe36MyxBA&usg=AFQjCNFyljoCPI-83orQDOA0WLBaBAeWSQ&sig2=z7Cy2BqMOcbbtK-pJX8OxA
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFDAA&url=http%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fhl%3Dlv%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Aen-US%3Aofficial%26hs%3D8Bg%26resnum%3D0%26q%3D%25C4%258Derkeska%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26hq%3D%26hnear%3DKrievija%2C%2BKara%25C4%258Daja-%25C4%258Cerkesija%2C%2B%25C4%258Cerkeska%26gl%3Dlv%26ei%3DGzH7SuryC8vajQe36MyxBA%26sa%3DX%26oi%3Dgeocode_result%26ct%3Dtitle%26resnum%3D1%26ved%3D0CAcQ8gEwAA&ei=GzH7SuryC8vajQe36MyxBA&usg=AFQjCNFyljoCPI-83orQDOA0WLBaBAeWSQ&sig2=z7Cy2BqMOcbbtK-pJX8OxA
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Diena, 

datums 
Maršruta raksturojums 

Laiks 

maršrutā 

1. diena, 

23.07.2016. 

Pieejas diena. No a/n Ullu-Tau ar automašīnu līdz a/n Džailik 

(~2300 m vjl).  

Pieeja caur mežu, tad pa kreiso morēnu līdz morēnas augšai, 

kalnu strauta šķērsošana morēnas labajā pusē un pa labo morēnu 

līdz klinšainam paaugstinājumam starp Džalavčata un 

Ziemeļkojavgana ledājiem, tālāk traverss augšup pa nobirām līdz 

augšējām naktsmītnēm “Turi ozera” (~300 m vjl). 

 

2 h 30 min 

14:30-17:00 

2. diena, 

24.07.2016. 

 Fizkuļturņik-Uzlovaja traverss (virsotne Deņ Fizkuļturnika, 

3825 m; virsotne Uzlovaja, 3895 m) 

13 h 

06:00-19:00 

1. etaps  - celšanās plkst. 05:00, iziešana maršrutā plkst. 06:00. 

Kāpiens līdz Džalovčat pārejai (3270 m vjl): morēna, akmens 

nobiras, sniegs, klintis. 

1 h 30 min 

06:00-07:30 

2. etaps – traverss no Džalovčat pārejas līdz virsotnei Uzlovaja: 

sniega-ledus kuluārs, klinšu sienas, 1 marga, sniega nogāze 40-

50°, trīstaktu solis. 

8 h 

07:40-15:40 

3. etaps – noeja līdz naktsmītnēm “Turi ozera”: stāva noeja pa 

nobirām līdz grēdas pārejai, bergšunds, ledājs, plaisas, 3 margas 

ar dulferi, lēzena sniega nogāze, nobiras-traverss, morēna, taka. 

2 h 40 min 

16:20-19:00 

3. diena, 

25.07.2016. 

Virsotne VMF, 3820 m vjl, maršruts 2B (RUS) pa austrumu kori. 8 h 30 min 

06:00-14:30 

Noeja pa pieejas taku līdz a/n Džailik un tālāk pa ceļu līdz a/n 

Ullu-Tau. 

2 h 30 min 

15:30-18:00 
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Maršruta raksturojums 

 
1. att. Maršruta apkārtnes shēma 

 

 
2. att. Maršruta daļa no naktsmītnēm “Turi ozera” līdz Džalovčat pārejai (1. etaps) 
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3. att. Maršruta daļa no Džalovčat pārejas līdz Uzlovaja virsotnei (skats no R puses) (2. etaps) 

 

 

 

Maršruta tehniskais apraksts 

Virsotne veikta pēc mācību cikla nodarbībām a/n Ullu-Tau, iepriekš izejot virsotni 

Gumači 1B (RUS) 18.07.2016. un virsotni VIA-Tau 2A (RUS) 22.07.2016. 

 

1. etaps 

Iziešana maršrutā plkst. 06:00. Pa stāvām akmens nobirām uzkāpjam līdz morēnai, 

morēna samērā lēzena. Traversā apejam ezeru. Turpinām iet Džalovčat pārejas virzienā pa 

sniega lauku, kas kļūst stāvāks. Nogāzes nelielā slīpuma un sniega struktūras dēļ dzelkšņi nav 

nepieciešami. Tuvojoties pārejai turpinām iet pa nobirām un klintīm. Pāreju sasniedzam 

plkst. 07:30. 

 

2. etaps 

Turpinām ceļu 07:40 sasaitēs ar vienlaicīgo drošināšanu, sākotnēji maršruts ir stāvas 

klintis, tālāk nonākot līdz sniega pilnam kuluāram, kuru visi dalībnieki, izņemot pirmo, izejam 

ar augšējo drošināšanu. Tālāk dodamies pa kori līdz lielam, stāvam klinšu žandarmam, kur 

drošībai tiek uzlikta marga. Turpinām maršrutu pa kori līdz virsotnei Deņ Fizkuļturņika, ko 

sasniedzam plkst. 12:20.  

No virsotnes Deņ Fizkuļturņika ejam pa kori ar vienlaicīgo drošināšanu, apejot 

vairākus žandarmus. Klintis vietām ir ļoti drūpošas, pilnas ar nobirām, un šķiet, ka visi akmeņi 

ir “dzīvie”. “Zāģi” apejam ar pārmaiņus drošināšanu, vietām pa klinti, vietām izmantojot 

sniega “pakāpienus”. Tālāk vienu margu ierīkojam stāvas sniega nogāzes ātrākai pārvarēšanai, 

bet ceļu uz virsotni Uzlovaja turpinām sasaitēs ar vienlaicīgo drošināšanu gan skujiņā, gan 

trīstaktu solī. Virsotni sasniedzam plkst. 15:40 

 

3. etaps 

Noeja no virsotnes Uzlovaja sākas pa dienvidu pusi, tad pariežas virzienā uz Adilsu 

pāreju. Noeja ir stāva, pilna ar nobirām, kur ejam ar īpašu piesardzību, grupā turoties cieši 

kopā. No Adilsu pārejas ierīkojam nolaišanās margu pāri bergšrundam un vairākām plaisām, 

kopā 3 margas. Tālāk maršruts pa sniega nogāzi ar plaisām tiek veikts sasaitēs, bet atlikušais 

taka pa nobirām un morēnu. Naktsmītnes “Turi ozera” sasniedzam plkst. 19:00. 
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Maršruta shēma 

 
4. att. Maršruta shēma no Džalovčat pārejas līdz Uzlovaja virsotnei (2. etaps) 
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Maršruta fotogrāfijas 

    
  5. att. Maršruta 1.etaps (G.Logina, J.Cauņa) 6. att. Klinšu posmi, 2.etaps 

 
  7. att. Maršrutā 2.etaps pie sniegotā kuluāra 
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  8. att. Maršruta 2.etaps (M.Girvaitis) 9. att. Sniega nogāze pirms Uzlovaja virsotnes, 

2.etaps (M.Girvaitis, I.Kromane) 

 
10. att. Grupa virsotnē Uzlovaja (no kreisās G.Logina (vadītāja), M.Girvaitis,  

I.Kromane, M.Balodis, E.Šāblis, J.Cauņa, J.Ancāns, A.Ļeļašins) 


