
Latvijas Alpīnistu un Ceļotāju Asociācija

ATSKAITE

PAR UZGĀJIENU VIRSOTNĒ KRUGOZOR MIRDI (2A RUS)

LATVIJAS ALPĪNISTU UN CEĻOTĀJU ASOCIĀCIJAS ČEMPIONĀTAM ALPĪNISMĀ



ATSKAITE PAR UZGĀJIENU VIRSOTNĒ KRUGOZOR MIRDI (04.08.2009.)

2

Saturs

Maršruta pase................................................................................. 3

Maršruta raksturojums ................................................................ 3

Laiki ....................................................................................... 3

Izmantotais invertārs ............................................................... 3

Krugozor Mirdi maršruta pārskats ............................................ 4

Maršruta apraksts ........................................................................ 5

Dienasgrāmata................................................................................ 6

Krugozor Mirdi maršruta shēma................................................. 7

Rajona shēma ................................................................................. 8

Skats no virsotnes........................................................................... 9

Pēcvārds ........................................................................................ 10

Atskaiti sagatavoja....................................................................... 11



ATSKAITE PAR UZGĀJIENU VIRSOTNĒ KRUGOZOR MIRDI (04.08.2009.)

3

Maršruta pase

Maršruta klase Tehniskā

Maršruta rajons Krievija, Karačajeva-Čerkesija, R-Kaukāzs

Virsotne Krugozor Mirdi

Augstums 3475 m

Maršruts pa ziemeļu kori, no pārejas Trezubec

Grūtibas kategorija 2A (RUS)

Bāzes nometne Uzunkol

Komanda LACA (Kalnu skola 1. gads)

Instruktors Gita Logina

Komandas vadītājs Pauls Jurjāns

Dalībnieki Vitālijs Zubkovs

Jānis Brencis

Aivars Zlobins

Kārlis Bogens

Maršruta raksturojums

Augstuma starpība ~370 m

Maršruta posma garums ~700 m

Reljefs, maršruta stāvoklis: Nogāzes slīpums 35-85°, klintis, sniegs

Stundu skaits maršrutā 4 st. 10 min.

Laiki: Iziešana no bāzes nometnes 05:20 04.08.09

Maršruta sākums 09:10 04.08.09

Virsotnes sasniegšana 13:20 04.08.09

Atgriešanās bāzes nometnē 15:00 04.08.09

Izmantotais invertārs: Leduscirtņi 6 gab.

Karabīnes 29 gab.

Virve 40m 3 gab.

Cilpa 4 m 1 gab.

Reverso 6 gab.

Stacionāro āķu skaits maršrutā: 2 gab.
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Krugozor Mirdi maršruta pārskats
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Maršruta apraksts

Pieeja.

 Celšanās alpīnistu nometnē plkst. 4:00. Iziešana no alpīnistu nometnes Uzunkol 5:20, ārā tumšs,
lietojam gaismas lukturīšus. Debesis skaidras, redzamas zvaigznes.

 Pāri upei pa taku dodamies uz augšu līdz augšējām naktsmītnēm lēzenā pļaviņā Krugozor Mirdi
pakājē, tad tālāk pa nosacītu taciņu uz Trezubec pāreju. Augšējās naktsmītnēs tiek paņemts dzeramais
ūdens, jo tālāk maršrutā dzeramā ūdens nav.

Maršruts

 9:10, kad visi dalībnieki uzvilkuši sistēmas un sadalījušies pa sasaitēm, grupa dodas maršrutā. Klintis
jau saulē apžuvušas un ir viegli ejamas. Maršruts skaidri pārredzams. Maršruts tiek veikts ejot pa klinšu
kori izmantojot vienlaicīgo drošināšanu.

 Maršrutā posms no R0 līdz R3 tiek veikts gan pa labo, gan kreiso kores pusi, posmā vairāki lēzeni
pacēlumi un kritumi, klinšu aizķeres un akmens plātnes lielas, viegli pieturēties.

 Maršrutā posmā no R3 līdz R5 – pa kreiso pusi stāva noeja uz leju ar drošināšanu aptuveni 50 metri
uz aptuveni 2 metri platu klinšu spraugu.

 Tālāk no spraugas maršruts R5-R6 turpinās pa kreisi augšup pa 1,8 metru augstu, vertikālu, gludu
klinšu sienu.

 No R6 līdz R7 maršruts tālāk pa labo pusi apejot žandarmu un pa nobirām uz leju.

 R7 – R8 - izejot kreisajā pusē pie liela akmens, tas tiek izmantots dulfera organizēšanai pa klinšu
kuluāru uz leju 40 metru garumā līdz nākamajam stacionārajam punktam. Dulfera organizēšanai tiek
izmantota atsevišķa cilpa no pamatvirves, kura paliek uz akmens.

 R8 – R9 – no stacionārā punkta tiek organizēts nākamais dulferis 40 metru garumā pa kuluāru uz leju
līdz milzīgam akmenim. Kuluārā jāuzmanās no krītošiem akmeņiem.

 R9 – R10 – No šā akmens maršruts pa nobirām un pilnīgi izdēdējušām klintīm iet uz augšu 40 grādu
slīpumā izejot atpakaļ uz kori. Pirmais dalībnieks šajā posmā organizē margu pārējiem dalībniekiem.

 R10 – R11 – klinšu žandarms tiek apiets korei pa labo pusi.

 R11 – virsotne Krugozor Mirdi. Līdz pat pašai virsotnei smalkas nobiras, taka tajās labi saredzama un
iestaigāta. Virsotne tiek sasniegta 13:20. laiks skaidrs, saulains un silts.

 Virsotne – noeja uz pļaviņu ( Trezubec augšējās naktsmītnes). Noeja lejā pa ļoti labi saredzamu un
iestaigātu taku. Aptuveni pēc kādiem 200 metriem taka sadalās – pa kreisi aiziet taka uz Trezubec
augšējām naktsmītnēm, pa labi uz Mirdi ieleju. Noejas posms noslēdzas ar stāvu noeju pa nobirām un
sniegu.

 No Trezubec augšējām naktsmītnēm pa taku lejā uz bāzes nometni.
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Dienasgrāmata

Agrā 4. augusta rītā izejam no Uzunkol

nometnes gar strautu uz Krugozor Mirdi

virstoni. Taka līdz pļaviņai, kurā nakšņojām

pirms kāpšanas Trezubec, lēzenāka nav

kļuvusi. Pļaviņā nevis atpūšamies, kā pirms

nedēļas, bet tūdaļ iesim tālāk.

Tiekam līdz pārejai, Aivars un Vitālijs izlūko

ceļu. Akmeņainajās nobirās sasitu kāju. Kārlis

mani rūpīgi velk kalnā augšā, laikam jau par

vēlu viņam teikt, ka knapi varu kustēt un mute

galīgi sausa.

Par laimi ceļā sanāk kavēšanās pie dulferiem

uz leju, var atvilkt elpu. Tad atkal posms

augšup, kurā jātiek, kaut vai gāžot akmeņus,

jo lejā neviena neesot. Uz virsotni nobirās

redz taku, par laimi tā ir labāka, nekā

izskatījās pa gabalu.

Skati no virsotnes tiešām attaisno tās

nosaukumu – redz tālu uz visām pusēm, arī

pašiem ir vieta, kur fotografēties. Lejā ejot,

Kārlis mani ilgi nelaiž vaļā no striķa. Gita rāda

drošāko noeju, šļūcam pa nobirām, tad pa

sniegu, kamēr ejam brīvsolī lejup pa skaistajām

pļavām. Nometnē instruktori spiež roku un

apsveic ar 3. sporta klases iegūšanu. Samulstu

un priecājos, kāds kontrasts, salīdzinot ar

vakardienu.

Jānis Brencis
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Krugozor Mirdi maršruta shēma

*no maršrutu aprakstu grāmatas
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Rajona shēma
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Skats no virsotnes

Skats, kāds paveras no Krugozor Mirdi

virsotnes ir jebkuru pūļu vērts, kuras

nepieciešamas, lai uzkāptu tajā. Lai gan uzejas

maršruts ir bagāts kā horizontāliem tā

vertikāliem šķēršļiem, tai skaitā margām un

dulferi, un beigu pacēlums mērojams pa

nobiru klātu nogāzi, kas cenšas paņemt kāpēja

pēdējos spēkus, pati virsotne ir pietiekami

plaša, lai uz tās izvietotos pienācīgs skaits

alpīnistu. Atrodoties virsotnē un lūkojoties

visapkārt var pilnībā novērtēt ne tikai Kaukāza

dabas skaistumu, bet arī gūt visnotaļ plašas

apkārtnes vizuālu ģeogrāfisko priekšstatu.

Paveroties dienvidu virzienā var redzēt Mirdi

ielejas sulīgi zaļās pļavas un tās vidū tekošo

Mirdi upi, kura ir Mirdi ledāja vasarīgais

turpinājums. Mirdi ledāja austrumu pusē

paceļas varenā Trapece (3800 m), bet

skatienam turpinot slīdēt austrumu virzienā tas

pārvar Uzunkola (3650 m) virsotnes sniegaino

reljefu un nokļūst Kičkinekola ielejā. Tālumā

redzams Kičkinekola ledājs ar fonā slejošos

Dvojņašku (3840 m) un Zamoka (3930 m)

virsotnēm. Lūkojoties uz Uzunkola ielejas

pretējo grēdu var saskatīt Dolomītu virsotņu

kompleksu un vēl daudzas tuvākas un tālākas

virsotnes. Lai gan mākoņi šoreiz neļāva

ieraudzīt Kaukāza pērli – Elbrusu, Krugozor

Mirdi virsotne ir ideāla vieta, lai labos laika

apstākļos to aplūkotu. Visbeidzot, raugoties

dienvidu virzienā saskatāma Uzunkola ielejas

zemiene, uz kuru ved ceļš no Uzunkola

alpīnistu nometnes, kas ir vienīgā saikne ar

civilizāciju šajā mazskartajā dabas nostūrī. Kā

patīkama balva ir noeja no Krugozor Mirdi

virsotnes. Relatīvi lēzenā nogāze atceļā ļauj

turpināt tīksmināties par apkārtni un īpaši

Mirdi ieleju uz kurieni ved maldu taka, kuru

nereti kļūdaini izvēlās nogurušie kāpēji. Kā

beidzamais, bet ne lielākais pārbaudījums ir

noeja pa nobirām, kuru modram alpīnistam

pārvarēt nesagādā lielas grūtības.

Pauls Jurjāns
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Pēcvārds

Maršrutu ir izejams gan sliktos, gan labos laika apstākļos. Maršruts ir interesants ar dažādo reljefu.

Saulainā laikā ne vien no virsotnes bet arī no maršruta kores paveras vienreizējs skats uz apkārtējo

rajonu. Dalībniekiem kuluārā nepieciešams uzmanīties no birstošiem akmeņiem.
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Atskaiti sagatavoja

Atskaiti noformēja: Vitālijs Zubkovs

Materiālus sagatavoja: Kārlis Bogens

Attēlus apstrādāja: Aivars Zlobins

Rakstu sagatavoja: Jānis Brencis

Virsotnes aprakstu sagatavoja: Pauls Jurjāns
Koordinēja: Gita Logina

Rīga, 2009. gads.


