
ATSKAITE 
 

LATVIJAS ČEMPIONĀTAM ALPĪNISMĀ

par kāpienu ziemā
Gerlachovsky Stit IV (3A)  

 2655 m v.j.l. 
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2006. gada 27. decembrī

Maršruta pase 
 

1 Maršruta klase B klase 
2 Kalnu rajons Augstie Tatri, Slovākija 
3 Virsotne, augstums, 

maršruts 
Gerlachovsky Stit, 2655 m v.j.l.   

4 Grūtības kategorija IV (UIAA), 3A (RUS)  
5 Augstuma starpība Augstuma starpība no Baltizovska ezera 771 m, maršruta garums apm. 1500 m 

 
6 Inventārs 5 klinšu āķi, 3 frendi, viena sasaites virve 50 m 
7 Stundu skaits 

maršrutā
5,5 stundas uzejā no maršruta sākuma, 3,5 stundas noejā

8 Reljefs, maršruta 
stāvoklis 

sniegs, ledus, apledojušas klintis 

9 Laika apstākļi gaisa temperatūra līdz -8° C   
skaidrs, saulains  
uz kores spēcīgs vējš 

10 Grupas vadītājs: 
Dalībnieki: 

Sanda Mitte - (2. sporta klase) 
Mareks Runts - (3. sporta klase) 
Gundega Skagale - (3. sporta klase) 

12 Komanda: LACA 
13 Maršruta veikšanas 

sākuma, beigu laiki 
27.12.2006. 
Iziešana no Sliezsku dom – plkst. 6.30, pieeja pie maršruta sākuma - plkst. 9.00, 
virsotne – plkst. 14.30, atgriešanās Sliezsku dom – plkst. 19.00  

Piezīme: Maršruta tehniskā grūtības pakāpe noteikta, salīdzinot ar izietajiem tehniskajiem maršrutiem 
2006.gada vasarā Centrālajā Kaukāzā – Adirsu Ziemeļrietumgrēda 3B, TjuTju otrā rietumu 3B, Adirsu 
Dienvidkontrafors 3A, Kojavgan Bashi 3A. 



Maršruta apraksts 



Pieeja maršutam no Sliezsky dom 1670 m v.j.l. pa Tatranska maģistrāli (ziemas laikā šī taka oficiāli slēgta) 
gar Baltizovska ezera (1884 m v.j.l.) labo pusi.  

Posms nr. 1 – no ezera apm. 400 m iet pa apsnigušām auna pierēm gar divām klinšu radzēm. Aiz otrās klinšu 
radzes pienākam pie sniega kuluāra. Saskaņā ar Latvijas Republikas alpīnisma  maršrutu klasifikāciju 
posmam var piešķirt I kategoriju (RUS 1A,1B; UIAA III) 

Posms nr. 2 – apledojusi klinšu siena 3 m 80° slīpumā, tad plaukts, un vēl 3 m 80°.
Izmantojam vienu āķi. Kājās dzelkšņi. Saskaņā ar Latvijas Republikas alpīnisma 
maršrutu klasifikāciju posmam var piešķirt III- kategoriju (RUS 2B; UIAA IV-)   

Posms nr. 3 – sniega kuluārs 150 m 50-55 ° slīpumā. Trijnieka sasaite ar 
vienlaikus drošināšanu. Saskaņā ar Latvijas Republikas alpīnisma maršrutu 
klasifikāciju posmam var piešķirt II kategoriju (RUS 2A; UIAA III+)  

Posms nr. 4 – apledojušas klintis 35 m 70° slīpumā.
Izveidojam margu, divi āķi. Saskaņā ar Latvijas 
Republikas alpīnisma maršrutu klasifikāciju 
posmam var piešķirt III- kategoriju (RUS 2B; UIAA 
IV-) 

Posms nr. 5 – sniega kuluārs apmēram 150 m 45-55 
° slīpumā. Tad traversējam to no labās uz kreiso pusi. Saskaņā ar Latvijas 
Republikas alpīnisma maršrutu klasifikāciju posmam var piešķirt II kategoriju 

(RUS 2A; UIAA III+) 

Posms nr. 6 – pēc traversa nokļūstam uz kustīgiem 
akmeņiem 20 m. Pēc tam seko 20 m stāvs posms, 
kuru veicam ar pārmaiņus drošināšanu, ejot trijās
taktīs. Pēc tam 70-75° slīpa ledus siena 10 m (kas 
patiesībā ir apledojusi klints, līdz ar to tajā nevar īsti iecirst ledus cirtni). Šo 
posma daļu veicam ar pārmaiņus drošināšanu, kā aizķeres punktu izmantojot 
izciļņus klintīs. Tālāk pa sniega kuluāru 55 metrus 45 ° līdz pārejai. Saskaņā ar 
Latvijas Republikas alpīnisma maršrutu klasifikāciju posmam var piešķirt III- 
kategoriju (RUS 2B; UIAA IV-) 

Posms nr. 7 – uz pārejas pa labi pārejam uz kori 
ap 400 m, ko veido apledojušas klintis 45 – 90° 
slīpumā. Pārvietošanos apgrūtina vēja brāzmas. 
Pa klintīm ejam bez dzelkšņiem ar vienlaikus un 

pārmaiņus drošināšanu. Izmantojam divus āķus. Saskaņā ar Latvijas 
Republikas alpīnisma maršrutu klasifikāciju posmam var piešķirt III+ 
kategoriju (RUS 3A; UIAA IV) 

Noeja pa uzejas maršutu, posma nr. 2 un nr.4 klintis apejot pa sniegu. Sniega 
kuluāra stāvākajās vietās izmantojam trīs taktu metodi un vienlaikus 
drošināšanu. 
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Kalnu rajona karte 
 

Rietumkarpatu augstākā daļa Augstie Tatri uz Polijas un Slovākijas robežas. Augstākais punkts – 
Gerlachovsky Stit (Gerlahs) 2655 m v.j.l.  

 



Maršruta fotogrāfija 

 



Maršruta tehniskā shēma 


