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ATSKAITE 

Latvijas čempionātam alpīnismā 

Par uzkāpšanu Alaudina virsotnē pa D kontrforsu (“Bura”) 

 lins u/ledus klase  

4134 m 

 

 

 

 

 

 

 

      omandas vadītājs: _____________________ 
                                                                            O.Mirošņikovs 

 

Rīga, 2016. g. 



 2 

Maršruta pase 

 

Maršruta klase  lins u/ledus klase 

Maršruta rajons Fanu kalni, Gissaro-Alaja sistēma, 

Tadžikistāna 

Virsotne, tās augstums, maršruts Alaudina virsotne (4134m) pa dienvidu 

kontrforsu (“Bura”). 

Grūtības pakāpe 4A (RUS), D (IFAS) 

Maršruta datums un stundu skaits 19.07.2016,  9h 30min (7:00-16:30)  

Kontrolpunkti: 

– Iziešana no telšu nometnes: 5:45 

– Mars ruta sa kums: 7:00 

– Virsotnes sasniegšana: 14:00 

– Telšu nometnē: 16:30 

  kāpšanas stils  omanda  

Dalībnieki Anastasija Bosiha; 
Aleksejs Moskalenko; 
Jūlija  aļeiņikova; 
Pavels Smirnovs; 
Rees Juurmaa; 
Oļegs Mirošņikovs 
 

Kluba nosaukums a/k “Traverss” 

Instruktors Oļegs Mirošņikovs 
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Maršruta raksturojums 

 

Augstuma starpība 430 m 

Vidējais slīpums ~53° 

Reljefs Klintis 

Laikapstākļi Saulains, bezvējš 

Āķu skaits Ieliktņi: 10 

Frendi: 21 
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Maršruta raksturojums 

 

1. attēls Mars  ruta fotogra  fija 

 

Pieeja pie maršruta: 

No telšu nometnes eja uz pāreju Alaudins (4000m). Tālāk, kustība pa pārejas kori Alaudina 

kalna virzienā. Klinšu salas apiešana lejā no labās puses. Kāpšana morēnā līdz maršruta 

sākumam. Maršruta sākums tiek apzīmēts ar dzeltenu burtu “M”. 

 

Maršruta posmi: 

R1 – R2 Pa iekšējo leņķi līdz stacijai uz akmens. 

R2 – R3 Vertikāla siena. Stacija uz akmens izcilni. 

R3 – R4 Vertikāla siena un karnīzes apiešana no kreisās puses. Stacija uz akmens. 

R4 – R5 Gar kuluāru pa iekšējo leņķi līdz stacijai uz akmens. 

R5 – R6 Pa iekšējo leņķi līdz plauktam. Stacija uz frendiem. 

R6 – R7 Pa iekšējo leņķi uz “buras” kores. “Bura” – Alaudina dienvidu kontrforss, tika 

nosaukts pēc savas formas. Stacija uz akmens. 

R7 – R10 Traverss kreisajā virzienā uz staciju uz divām skrūvēm. 
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R8 – R9  Dulferis no “Buras” virsotnes lejā pa kreisi šaurajā tiltiņā starp Alaudinu un 

“Buru”. Stacija uz frendiem. 

R9 – R10 Pa iekšējo leņķi līdz plauktam ar jauktu punktu staciju. 

R10 – R11 Karnīzes apiešana no kreisās puses pa iekšējo leņķi. Stacija uz akmens. 

R11 – R12 Pa iekšējo leņķi un gar klintīm. Stacija uz akmens. 

R12 – R13 Viegla kāpšana uz virsotni (80m). 

 

Nolaišanās: 

Alaudins pa rietumu kori (2A) 
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Maršruta shēma (UIAA) 

 

2. attēls Maršruta shēma 
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Maršruta bildes 

 

3. attēls Kāpšana posmā R3 – R4  

  

 

4. attēls Stacija R4 
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5. attēls Stacija R6 

 

 

6. attēls Stacija R9 – šaurais tiltiņš starp Alaudinu un “Buru” 
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7. attēls Stacija R10 – plauks ar jauktiem drošības punktiem 

 

 

8. attēls Kāpšana posmā R10 – R11 
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9. attēls Virsotnē 




