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Maršruta atskaite 

 
 
1. Rietumu Hadžāra kalni, Jabal Misht, 2090m (Omāna) 
 
 
2. Klinšu klase 
 
 
3. Maršruta nosaukums – “Kabir Hajar” (arābiski – Lielais Akmens) 
 
 
4. Maršruta otrais atkārtojums, pirmais kāpjot “brīvā stilā” un drošināšanai izmantojot tikai 
ieliktņus un frendus, neizmantojot klinšu āķus (pirmkāpiens veikts 28/29.01.2008., 20 
stundās, Dejan Miskovic un Matej Knavs (Slovēnija), kāpiena grūtākajās vietās izmantojot arī 
dažus klinšu āķus) 
 
 
5. Maršruta grūtību kategorija UIAA VIII- (kāpšanas grūtība līdz Fr. 6c+ / ASV 5.11+), 
jāņem vērā, ka maršrutā vietām apgrūtināta drošināšanas organizēšana (pēc Lielbritānijā 
pieņemtajiem standartiem ap E3 / E4)! 
 
 
6. Maršruts veikšanas laiks un ilgums 13/14.02.2016. (tieši “Valentīndienā”!) Maršruts veikts 
ar vienu nakšņošanu (izeja no nometnes 13.02.2016. 4:00 AM, piegājiens 2 h, piegājienā 
veicot ap 500 augstuma metrus, kāpiena uzsākšana no sienas pamatnes 6:30 AM, kāpšana 
pirmajā dienā līdz 17:30 PM, kāpiena uzsākšana otrajā dienā no nakšņošanas vietas 7:00 AM 
virsotnes sasniegšana 14.02.2016. 16:00 PM, atgriešanās nometnē 14.02.2016. 20:00 PM) 
 
 
7. Uzkāpšanas stils – komandā, “brīvā stilā”, bez maršruta pirmapstrādes un margu 
ierīkošanas, mākslīgie atbalsta punkti (MAP) maršrutā nav izmantoti 
 
 
8. Komandas dalībnieki – Kristaps Liepiņš un Kristīne Liepiņa 
 
 
9. Maršruta raksturojums: 
 

- augstuma starpība (ar piegājienu) ap 1500m 
- maršruta garums (uz sienas) vairāk kā 1000m    
- vidējais slīpums – vidējais slīpums ap 80°, ir maršruta posmi, kuros stāvums 
     sasniedz 90° vai pat vairāk (ar pārkarēm), daudzas stacijas – karājoties! 
- reljefs – kaļķakmens klintis ar konglomerāta joslām 
- maršruta stāvoklis – sausas klintis, ūdens nav (viss nepieciešamais jānes līdzi,  
     maršrutu uzsākām ar 6 litriem ūdens uz cilvēku (mugursomās), dienā gaisa 
     temperatūra sasniedz ap +28°C vai pat vairāk!) 
- maršruts nav aprīkots (pirmkāpēji iesistos āķus ir izsituši!), nav “nostaigāts” –  
     vietām maršruta līnija atrodama ar piepūli! 
- maršrutā drošināšanas organizēšanai izmantots: 16 ieliktņu komplekts un 10 
     “frendu” komplekts, 15 atsaites, divas 60m dubultās (7.9mm) virves u.c. 
- maršrutā viena naktsmītne (uz plaukta sienas vidusdaļā, gulēšanai izmantoti divi 
     guļammaisi, gaisa temperatūra naktī noslīd līdz +10°C) 
- noeja no virsotnes vērtējama kā vidēji sarežģīta – vairākās vietās nokāpieni pa 
     UIAA II un III kategorijas klintīm (var organizēt nolaišanos), ar nelieliem kanjoniem 
     izvagota stāva klinšu – akmeņu nogāze 

 
 
10. Maršruta shēma un fotogrāfijas pievienotas (sk. zemāk.).  



Maršruta shēma (no grāmatas “Climbing in Oman”, Panico Alpinverlag, 2014). 

 

Maršruta shēma papildināta ar aptuvenu posmu metrāžu. Shēmā attēlotās grūtību kategorijas 
vietām ir pazeminātas, atsevišķos posmos jārēķinās ar grūtāku kāpšanu (piem. V ir vismaz 
V+ – pirmkāpēji ir ļoti spēcīgi klinšu alpīnisma pārstāvji, labi zināmi ne tikai Slovēnijā…). 



Maršruta fotogrāfijas (foto: Kristaps un Kristīne Liepiņi) 

 

Jabal Misht (2090m) Dienvidu un Austrumu sienu kopskats. No nometnes (ceļš, mašīna, 
telts) pa akmeņainu ieleju līdz sienas pamatnei vismaz divu stundu piegājiens, kurā “jāpaceļ” 
ap 500 augstuma metri. Ja vēlas uzsākt kāpienu rītausmā, piegājiens jāveic naktī. 

 

Īsi pirms pirmās gaismas esam sienas pamatnē, - šim maršrutam sākums atpazīstams ar 
milzīgu akmens plāksni, kas stāv pieslējusies pie vertikālās sienas daļas. Gatavojamies… 



 

“Kabir Hajar” maršruta pirmais posms – sākums ir ļoti smags, somu svars ir tuvu 10 kg, jo 
katrā somā ir četras pusotrlitrīgas ūdens pudeles – minimums abām kāpiena dienām! 

 

Izeja virs maršruta visgrūtākā posma UIAA VIII- (kāpšanas grūtība Fr. 6c+ obl.) – bez 
iespējas pāriet uz kāpšanu ar mākslīgiem atbalsta punktiem (gludas klints plāksnes, pārkare 
ar platu plaisu). Šajā vietā maršuts šķērso milzīgu karnīžu joslu.  



 

Naktsmītnes vieta – apjomīgs piltuves veida kuluārs, no kura pa kreisi turpinās Dienvidu 
sienas vertikālā daļa, bet no labās pievienojas DA kores izbīdījuma klintis. Jāuzmanās no 
krītošiem akmeņiem! 

 

Maršruta vienpadsmitais posms. Daudz “dzīvu” klints bloku, apgrūtināta drošināšanas 
organizēšana (pēc Lielbritānijā pieņemtajiem standartiem ap E3 / E4!). 



 

Izeja no sienas – augšējie divi posmi – vairākas konglomerāta joslas (arī mālaina smilts!) ar 
pārkarēm, kurās drošināšanas organizēšana ir apgrūtināta, vietām pat neiespējama ilgstoši 
(gari izgājieni, līdz pat 20-25m bez drošināšanas punktiem)! 

 

Maršruta pēdējais posms, Kristīne 20 metrus pirms izejas uz sienas malas. Klintis šeit ļoti 
asas. Rokas pēc kāpiena ir vienos pušumos, pirkstos un plaukstu muskuļos krampji. Uzsākot 
noeju iedzeram pretsāpju zāles (uzdzerot nelielu atlikušā ūdens daudzumu)… 



 

Maršruta beigas. Aiz mums pa labi Jabal Misht (2090m) virsotnes klintis. Šī ir mūsu otrā 
kopīgā reize šajā virsotnē - pirmoreiz, tieši pirms gada, kāpām maršrutu “Shukran” (UIAA VII, 
Fr.6b, 1000m, arī divās dienās) uz Jabal Misht Austrumu sienas. 

 

Skats no virsotnes uz Jabal Misht (2090m) Ziemeļrietumu pusi. Noeja, - pa kreisi, stāvas 
klinšu un akmeņu nogāzes. 



 

Noeja no virsotnes aizņem divas ar pusi līdz trīs stundas. No nokāpiena beigām līdz 
nometnes vietai Jabal Misht masīva otrā pusē aptuveni 12 kilometri. Šis viennozīmīgi, 
kāpšanas grūtības ziņā ir grūtākais maršruts, kādu jebkad esam kāpuši… 

 

Rokas aiznākošajā dienā pēc nokāpšanas… Gribi kāpt 6c+ ar tradicionālo drošināšanu uz 
Lielās Sienas? 
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