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Latvijas čempionāts alpīnismā 2016  

 

 

ATSKAITE 

Iesācēju klasē 

Par uzkāpšanu Slavkovský štít caur “Veverkov” kuluārs,  

2A, 2452 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandas vadītājs ________________ / Eduards Skuķis / 

 

Rīgā, 2016. g.



Maršruta pase 

Maršruta klase Iesācēju 

Maršruta rajons Augstie Tatri, Slovakija 

Virsotne, tās augstums, maršruts Slavkovský štít, 2452m v.j.l., caur 

“Veverkov” kuluāru no ziemeļiem 

Grūtības pakāpe 2A (RUS), PD (IFAS) 

Stundu skaits un maršruta datums 28.12.2015., 9 stundas (7:00 – 16:00) 

Dalībnieki Eduards Skuķis, Irina Golovko 

Kluba nosaukums a/k “Traverss” 

Komandas vadītājs Eduards Skuķis 

 

Maršruta raksturojums 

Augstuma starpība 1000 m 

Maršruta pamatdaļas vidējais slīpums 55◦ 

Maršruta garums 1200 m 

Reljefs, stāvoklis / laika apstākļi Klintis, sniegs, ledus / migla, slapjš sniegs 

pirmās 3 stundas uz maršruta 

Iekārtojums maršrutā Nav iekārtots 

 

Maršruta posmi 

Nr. Posma apraksts Laiks 

 Pieeja pie maršruta no stacijas “Hrebienok” (1289 m) pa turistu 

taku (virziens “Zbojnicka chata”) līdz akmens izmetumiem (pa 

kreisi). 

7:00 – 7:30 

R0 – R1 No “Veverkov” ledus krituma (1510 m) pa kreiso pusi caur 

krūmiem uz augšu. 60o - 70o 

7:40 – 8:00 

R1 – R2 Traverss pa labi līdz “Veverkov” kuluāram. 8:10 – 8:20 

R2 – R3 Kāpšana pa kuluāru ar vienlaicīgu drošināšanu. 55o 8:25 – 12:30 

R3 – R4 Kuluārs paplašinājās, izeja uz kori un tālāk pa kori uz virsotni. 40o 12:30 – 13:00 

 Noeja pa kori un tālāk pa turistu taku līdz stacijai “Hrebienok”. 13:20 – 16:00 

 

Internetā nevarējām atrast informāciju par šo maršrutu, tomēr prognozējam, ka no 

“Veverkov” ūdenskrituma var iziet caur kuluāru uz virsotni.  

Uz maršruta bija slikti laika apstākļi, no sākuma slapjš sniegs, sasniedzot kuluāru 

pasliktinājās redzamība. Tālāk līdz virsotnei bija grūti noteikt kur tieši atrodas maršruts, jo 

redzamība bija ~30-40m.  
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Maršruta shēma. 

 

 

1. Att. Sarkans – mūsu maršruts, zaļš – alternatīvais maršruts caur “Veverkov” 

ūdenskritumu. 

 



 

Rajona shēma. 

 

2. Att. Augstie Tatri, “Velka Studena” ieleja.  
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Maršruta bildes 

 

 

3. Att. Pieeja pie maršruta pa turistu taku (virzienā “Zbojnicka chata”) 

 

4. Att. Akmens izmetumi pie maršruta. 
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5. Att. Maršruta sākums (ūdenskritums pa 

labi, nav redzams). Posms Ro – R1. 

6. Att. Traverss līdz kuluāram. Posms R1 – R2. 

 

 

 

7. Att. Kuluāra sākums. 

 

8. Att. Kuluāra paplašināšana. 

 



 

Virsotnes apmeklēšanas pierādījumi

 

9. Att.  Virsotne. 

 

10. Att. Virstone. 

 


