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Atskaite 
 

Par uzgājienu uz virsotni Rysy Stit 2499 m v.j.l. pa III+(UIAA) grūtības kategorijas maršrutu 
Augstajos Tatros. 

 

Atskaite iesniegta Latvijas Republikas un Baltijas 2007. gada čempionātiem alpīnismā
„Mazo kalnu” klasē.

_______________/S. Kleščinskis/

2007. gada 23. decembrī
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Maršruta pase 
 

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

maršruts 
Rysy, 2499 m v.j.l. 

4 Grūtības kategorija III+ (UIAA), 2A (RUS) 
5 Augstuma starpība Augstuma starpība no Morskie Oko ezera 1054 m, 

maršruta garums apm. 5000 m 
6 Inventārs 5 frendi, 6 ledus āķī, trīs sasaites virve 50 m 
7 Stundu skaits maršrutā 7 stundas uzejā no maršruta sākuma, 5 stundas noejā
8 Reljefs, maršruta stāvoklis sniegs, apledojušas klintis 
9 Laika apstākļi gaisa temperatūra līdz -5°C skaidrs, saulains uz kores 

vējš 
10 Grupas vadītājs: 

Dalībnieks: 
Sergejs Kleščinskis 
Raimonds Ekurs 
 

11 Maršruta veikšanas sākuma, 
beigu laiki 

23.12.2007. 
Iziešana no Morskie Oko ezera – plkst. 8:00, virsotne 
– plkst. 15:00, atgriešanās pilsētā Štrebske pleso – 
plkst. 20:00 
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Maršruta apraksts 

Maršruta laiki: 
 
No pilsētas Nova Lesna līdz maršruta sakuma vietai Morskie Oko ezeram no 7:00 līdz 8:00. 

No Morskie Oko ezera līdz virsotnei no 8:00 līdz 15:00. 

No virsotnes līdz pilsētai Štrebske pleso no 15:00 līdz 20:00. 

 

Maršruta tehniskais apraksts: 
 
Maršruta veikšanai tehniska shēma un apraksts nav vajadzīgs. 

Maršruts iet gandrīz līdz pašai virsotnei pa stāvam sniega nogāzēm, pēdējos 10-15 m jāveic 

pa apledojošam klintīm. 

Maršruts veicams trijās taktis ar vienlaicīgu drošināšanu, pēdējām klinšu posmam 

drošināšanai ir stacionāras drošināšanas ķēdes. 
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Fotogrāfijas 
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