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Kabardija-Balkārija, Krievija, 2008.gada augusts



Maršruta pase 
 
Maršruta klase:  B klase 

Maršruta rajons:  Krievija, Kabardija-Balkārija, Centrālais Kaukāzs 

Virsotne, tās augstums, maršruts:  VMF (ВМФ), 3840 m vjl., pa austrumu kori. 

Grūtības kategorija:  2B (Krievijas klasifikācija) 

Pirmgājiens vai maršruta atkārtojums:  Maršruta atkārtojums 

Komanda:  LACA (Kalnu skolas 1.gads) 

Komandas sastāvs:  Gita Logina ( grupas vadītāja) 
 Māris Dauškans 

Jānis Bitenieks 
 Mārtiņš Sudārs 
 Anda Petrovska 
  

Maršruta raksturojums 

Augstumu starpība: ~ 820 m  

Reljefs, maršruta stāvoklis: Nogāzes slīpums 25-90°, sniegs, ledus, klintis 

Naktsmītņu skaits:  Viena (2 teltis) 

Stundu skaits maršrutā:  8 h 20 min 

Laiki: Maršruta sākums – 05:10 (05.08.2008.) 
 Džalavčata pāreja – 06:55 
 Sedliene starp VMF un lielo žandarmu – 07:50 
 Virsotne – 10:00 
 Atgriešanās nometnē – 13:30 
 

Apstākļu raksturojums 
Laika apstākļi: no rīta mākoņains, vēlāk lietus un negaiss.  

Orientēšanās maršrutā:  apmierinoša



Adirsu ieleja (kartes fragments) 

 
 

VMF virsotne (apkārtnes shēma) 

 
 

1 – alpīnistu nometne „Ullutau” 

2 – maršruta sākums uz augšējām naktsmītnēm  

3 – augšējās naktsmītnes 

4 – Džalavčata pāreja 

5 – Kurmiči ledājs 

6 – VMF virsotne



 

Maršruts no nometnes puses līdz Džalavčata pārejai 

 
 

 

Maršruta shēma no Džalavčata pārejas līdz VMF virsotnei 

 
 

 

 

 

 



Maršruta shēma un apraksts. 

 
1. Nometne (augšējās naktsmītnes) 

1.-2. Kāpiens morēnā pa labi (akmeņi, nobiras), nogāze ~ 30-40º 

2.-3. Sākumā maršruts starp morēnām pa sniegu, nogāzes slīpums ~ 25-35º 

3.-4. Kāpiens pa klintīm uz pāreju, nogāzes slīpums ~ 45-60º 

4. Pāreja 

4.-5. Kurmiči ledāja traverss gar rietumu kori. Sniegs. Gar kori stiepjas plaisa. Nogāze ~ 30º  

5.-6. Pirms sedlienes akmeņi. Nogāze stāvāka, ~ 45º 

6. Sedliene 

6.-7. Klinšu maršruts uz virsotni. Nogāzes slīpums no 60º līdz 90º. Vietām plaukti, pāris 

stacionāri drošināšanas punkti, bet pārsvarā izmantojot  klinšu izciļņus un “frendus”.  

 

 

 

 



Maršruta apraksts 
Diena/datums Maršruta raksturojums Laiks maršrutā 
03.08.2008. Pieeja. 

* No alpīnistu nometnes „Ullutau” ar autobusu līdz 
alpīnistu nometnei „Džailik” (~ 2300 m vjl). 
* Tālāk kāpiens gar trošu ceļu un pa kreiso morēnu līdz 
morēnas augšai. Pēc tam kalnu strauta šķērsošana pa labi 
un pa labo morēnu līdz klinšainu paaugstinājumu, kas 
atrodas starp Džalavčata un Ziemeļkojavgana ledājiem. Pēc 
tam travers uz augšu pa nobirām, kur atrodas augšējās 
naktsmītnes „Turi ozera” (~ 3000 m vjl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
~ 2:00 

04.08.2008. Deņ Fizkuļturņika – Uzlovaja travers. 
* kāpiens līdz Džalavčat pārejai, Deņ Fizkuļturņika un 
Uzlovaja virsotņu travers, atgriešanā nometnē no Adilsu 
pārejas puses (2A kategorijas maršruts). 

 
 
 
5:00 - 16:00 

05.08.2008. Virsotnes diena.  
* Celšanās plkst. 4:00, iziešana uz maršrutu plkst. 5:10. Ārā  
tumšs. Redzamība apmierinoša. 
* Aptuveni plkst. 6:55 sasniegta Džalavčatas pāreja. No 
pārejas uz Kurmiči ledāju iet stāva sniega ledus nogāze, kā 
arī maršrutā divi bergšrundi, tāpēc nogāzes pārvarēšanai 
tiek ierīkota 1 (viena) marga (dulfers). Pēdējais dalībnieks 
izmanto dzelkšņus. 
* Aptuveni 7:50 ir uzkāpts līdz sedlienei starp VMF 
virsotni un lielo žandarmu. Tā kā ledāju klāj sniegs 
dzelkšņi ceļā uz sedlieni netiek izmantoti. Uz sedlieni 
neliels kāpiens (~30º) pa akmeņiem.  
* Sedlienē tiek atstāti leduscirtņi un mazās mugursomas. 
Laika apstākļi – brīžiem lietus, mākoņains. Klintis slapjas 
un slidenas, tāpēc tiek ierīkotas vertikālās margas.  
Izmantota tiek 60 m gara virve. Marga tiek nostiprināta ar 
diviem frendiem un cilpu. Otrais dalībnieks kāpjot pa 
pirmo margu  sadala margu 2 daļās un nostiprina atsevišķo 
posmu pie stacionāri ierīkota un droša āķa. Otro margu 
otrais dalībnieks ierīko izmantojot 50 m virvi. Marga tiek 
nostiprināta ap klinšu izcilni. Trešā marga, kas ir arī pēdējā 
marga uz virsotni tiek ierīkota izmantojot apmēram  50 m 
no virves. Marga tiek nostiprināta ap akmens plātnēm. 
* Pirmie virsotni aptuveni 9:10 sasniedz M.Sudārs, 
J.Bitenieks, bet pasliktinās laika apstākļi. Negaisa laikā 
atrašanās virsotnē kļūst bīstama, tāpēc izmantojot margu kā 
nolaišanās virvi ar drošināšanas ierīcēm dalībnieki nolaižas 
lejā atpakaļ līdz margas sākuma posmam. Kopā esot visiem 
dalībniekiem tiek nolemts nogaidīt un aptuveni ~10:20 
virsotni sasniedz visa grupa. Virsotnē tiek pavadītas 
aptuveni 15 minūtes (tiek secināts, ka iepriekšējā grupa 
tūriņu ar zīmīti ir pārvietojusi uz tālāko no trim kalna 
virsotnēm, kura ir nedaudz zemāka, tāpēc tūriņš tiek 
atjaunots galvenajā virsotnē .  
* atpakaļ ceļā sagatavotās margas tika izmantotas kā 
nolaišanās marga [dulferis], pēdējais dalībnieks nolaižas 
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sagatavojot dubulto nolaišanās margu [dulferi] izmantojot 
klinšu reljefa dotās iespējas. Aptuveni 12:00 visi ir 
atgriezušies sedlienē starp virsotni un lielo žandarmu. 
* Aptuveni 12:30 ejot sasaitēs dalībnieki sasniedz 
Džalavčatas pāreju. Uzeja uz pāreju apejot bergšrundus un 
kāpjot 3-soļu taktī izmantojot leduscirrtņus.  Ap 13:30 
nometnē atgriežas visi dalībnieki. 
 
 

05.08.2008. Noeja.  
* Nometnē tika nojauktas teltis, sakārtots ekipējums un 
~15:30 sākta noeja uz ieleju, kura sasniegta 17:00. Ullutau 
alpīnistu nometni grupa sasniedz ~18:00.   

 
 
~ 1:30 
~ 2:00 

 
Secinājumi. 

Nelabvēlīgie laika apstākļi sarežģīja maršruta veikšanu (klintis bija slidenas), bet  dalībnieku 

atšķirīgā fiziskā sagatavotība paildzināja tajā pavadīto laiku. Labvēlīgos laika apstākļos klinšu 

maršrutu iespējams veikt īsā laika posmā. 

 

 
Maršruta fotoattēli 

 

 
VMF virsotne un Kurmiči ledājs (skats no virsotnes „Deņ fizkuļturņika” puses) 



 
Maršrutā uz VMF pa Kurmiči ledāju. 

 
 
 

 



 
J.Bitenieks un M.Sudārs netālu no VMF galvenās virsotnes 

 

 
VMF galvenā virsotne 

 



 
Noeja no virsotnes 

 
 

 
Ceļā uz alpīnistu nometni „Ullutau” 
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