
ATSKAITE 
Latvijas 2007. gada čempionātam alpīnismā

“Bavellas virsotnes”  
[Tours de Bavella]

Čempionāta klase: “mazo kalnu” (līdz 3500 m) 



Maršruta pase 
 
Virsotne:    Punta di l'Ariettu (1591m) 
Kalnu rajons:    Francija, Korsikas sala, Bavellas kalnu masīvs 
Maršruts:    Arête de Quenza (Arête W)
Maršruta atrašanās vieta:  R siena 
Maršruta grūtību kategorija:  D/D+ 
Dalībnieki:   Ulla Freiberga, Gatis Višņevskis 
 

Maršruta apraksts 
 
Pirmkāpiens: apakšējā daļa – sasaite Georges Charlet vadībā, 1969. gada 15. augusts; augšējā daļa: 
Robert Gréloz un Francis Marullaz, 1955. gada 18. oktobris. 
 
Piegājiens un uzkāpšana: pienāk pie Bocca di l’Ariettu (1h15), tad kāpj augšup uz R gar D sienas 
pamatni. Sākumu iezīmē maza raksturīga smaile. Līdz plecam iespējami vairāki maršruti (vidēji IV+). 
Augstākā daļa – IV+/V, bieži vien V+. 
 
Augstuma starpība:  200 m 
Maršruta garums:  300 m (aptuveni) 
 
Stundu skaits maršrutā: 6 (5+1) 
Kāpiens:   14.05.2007. 14:00 – 19:00 
Nolaišanās:   14.05.2007. 19:30 – 20:30 
 
Reljefs:  vairākas pārkares, tafoni (kavernozas erozijas izraisīti poraini veidojumi klintīs) 
Maršruta stāvoklis: sausas granīta klintis 
Stacionāro āķu skaits: 2 
 
Drošināšanai pārsvarā izmantojamas cilpas – gan daudzo tafoni, gan aso klinšu dēļ. Pārvietošanos 
maršrutā apgrūtina spēcīgs vējš. Stacijas jāierīko biežāk, nekā pieļauj virves garums, jo pārkaru un citu 
maršruta īpatnību dēļ apgrūtināta redzamība un virves izvilkšanas iespējas. 
 
Grūtākie posmi bija žandarma otrā virve, kur maršruts aiziet pa labi tafoni labirintos. Slikta redzamība, 
virves berze un dēļ spēcīgā vēja pilnīgi neiespējami sazināties. 
Tehniski grūtākais posms (līdz Fr 6a), pirmā virve uz pamata virsotnes, kur arī ir 2 stacionārie āķi. 



Maršruta shēma 
 

Kategorijas pa virvēm: 
L1 - IV  (45m) 
L2 – V   (50m) 
L3 - IV  (20m) 
L4 -  Nolaišanās (40m) 
L5 – V+/Fr 6a (45m) 
L6 – V (45m) 
L7 – V (40m) 
 
Fotogrāfijā iezīmēts 15 maršruts, ar zaļu - kāpiens, ar sarkanu – noeja. 
 





Maršruta pase 
 
Virsotne:  Punta da Vacca (1611m) 
Kalnu rajons:  Francija, Korsikas sala, Bavellas kalnu masīvs
Marsruts:  La Cheminée Andalouse 
Maršruta atrašanās vieta: DA siena 
Maršruta grūtību kategorija: D+ 
Dalībnieki: Ulla Freiberga, Gatis Višņevskis 
 

Maršruta apraksts 
 
Pirmkāpiens: Bernard Gorgeon un Gilbert Daniel, 1977. gada septembris 
 
Dubultā virsotne: ZR un DA smailes, ko atdala šaura sprauga [brèche]. Maršruts beidzas pie DA 
smailes. 
 
Pieeja: sākas zem GR 20 variante alpine takas. Atstāj minēto taku un nokāpj gar klinti pa nogāzi, kas 
atrodas starp Punta di l’Ariettu un Punta d’a Vacca, un nonāk pie pamatnes zemākā punkta. 
 
Pirmais maršruts, kas atklāts uz šīs sienas. Maršruts ved pa pamatnes kreiso, augstāko pusi. Lielākā
daļa kāpiena notiek pa lēzenām izcilu klinšu sienām [dalles]. Maršruta noslēgumā – lielas plaisas. 
Noejas ceļš sākas sarkana tafoni izvirzījuma piekājē, tālāk pa spraugu [brèche] starp abām smailēm un
pa klasisko maršrutu [voie normal] uz D un tad pa taciņām uz A. 
 
Augstuma starpība: 180m 
Maršruta garums: 400m (aptuveni) 
 
Stundu skaits maršrutā: 7
(15.05.2007. 11:00 – 18:00) 
 
Reljefs:  lēzenas klintis, tafoni, priekšpēdējā posmā – lielas plaisas 
Maršruta stāvoklis: sausas granīta klintis, vietām stipri apsūnojušas 
Stacionāro āķu skaits: 10 
 
Sarežģītāko posmu apraksts. Maršruta sarežģītākajā posmā (virve L4) ir lēzenas klintis ar niecīgām, 
pārsvarā apsūnojušām aizķerēm un apgrūtināta redzamība, jo stacija izveidota zem nelielas tafoni 
pārkares.  
Pārsvarā izmantojamas atsaites, bet maršruta pēdējā posmā – frendi. Drošināšanas punkti lēzenajos 
posmos ir iespējami tikai izmantojot stacionāros āķus. Granīts ir blīvs un gluds, praktiski bez plaisām. 
 
Maršruta otrajā daļā spēcīgā vēja dēļ apgrūtināta dzirdamība. 
 
Vidus daļā jāuzmanas neaiziet pa kreisi blakus maršrutā „Patrimonio”, TD- , ar raksturīgu iekšējo stūri.



Maršruta shēma 
 

Virves: 
L1 – V (50m) 
L2 – IV (40m) 
L3 – traverss (100m) 
L4 – V (līdz tafoni pa labi no stūra) (45m) 
L5 – V+/Fr 6a (50m) 
L6 – V (līdz tafoni pārkarei) (20m) 
L7 – V (50m) 
L8 – III (50m) 





Skats no Punta di Ariettu uz blakus virsotni Punta di Agellu. 

Tafoni drošināšanas punkti  
 



Tafoni („Holds like fridge handles”) 



Punta da Vacca virsotnē
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