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PASE 

Maršruta klase Tehniskā „A”  

Maršruta rajons, kalnu grēda/ Tadžikistāna, Pamirs-Alajs, Fani 

Virsotne, tās augstums, maršruts / 

 

Maršruta novietojums  

Alaudin, 4134 m, I. Sandalova maršruts pa 

Dienvidu kontrforsu - „Парус” (Bura). 

DA - puse 

Grūtību kategorija  4A (UIAA V-) 

 

Maršruta raksturojums 

Augstuma starpība  ~ 630 m 

Sarežģīto posmu garums  ~ 340 m (III – V) 

Stundu skaits maršrutā  8 h 

Vadītājs Vilnis Bušs (LACA, Latvija) 

Dalībnieki  Māris Dauškans (LACA, Latvija) 

Linda Pastare (LACA, Latvija) 

Raimonds Ekurs (LACA, Latvija) 

Laiki: 

Izeja uz maršrutu 

Maršruta sākums 

Virsotnes  

Atgriešanās nometnē 

 

13.08.2010. 

~ 8:00 

~ 9:30 

14:10 

~ 16:00 
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MARŠRUTA RAKSTUROJUMS 

Detalizēts kāpiena apraksts 
* Pieeja: 
10.08.2010. 
No a/n „Vertikal-Alaudin” kāpiens līdz telšu nometnei aptuveni ~ 800 m (netālu no Alaudin pārejas).  
Laiks ~ 3-4 h. 
 
* Sagatavošanās: 
11.08.2010. virsotne „Borcov za mir” (3760 m). Divas grupas – viena pa 3A maršrutu otra pa 2A maršrutu. 
12.08.2010. virsotne Alaudin (4134 m) pa 3B maršrutu (R kores D kontrforss). 
 
* Virsotnes diena:  
13.08.2010. 
Telšu nometnes, kas atrodas netālu no Alaudina pārejas (~ 3500 m vjl), izejam uz maršrutu plkst. 8:00.  
Pie maršruta sākuma, kas atrodas pie kuluāra ieejas labās pusē tiek sagatavots ekipējums. Maršruts uzsākts plkst. 
9:30. Kāpt tiek sasaitēs pa diviem. Sākumā tiek izmantota vienlaicīgā drošināšana. Maršruts ved pa smalkām 
nobirām klātiem klinšu plauktiem (R0-R1). 
Tālāk pa iekšējo leņķi izmantojot pārmaiņus drošināšanu tiek sasniegts R2. Tiek sasniegts pirmais kontroltūrs. 
Maršruta turpinājums iet pa plaisu klinšu sienas kreisajā malā, pa kuru uzkāpjam uz klinšu plaukta. Drošināšanas 
punkti ērti. 
Tālāk pa klinšu sienu kāpjam uz augšu nedaudz pa kreisi. Vadošais kāpējs maršrutu veic ar apakšējo drošināšanu 
un kā starpāķus izmanto „frendus” un ieliktņus. Sagatavo margu, pārējie komandas dalībnieki to izmanto. (R3-
R4) 
Turpinājumā maršruts ved pa plašu kuluāru pa kuru pieejam pie maršruta atslēgas posma „buras” smailes. 
Kustība vienlaicīga. (R4-R5) 
Maršruta atslēgas posms (R5- R7). Sākumā vadošais izmantojot apakšējo drošināšanu kāpj pa iekšējo leņķi 
sienas kreisajā malā. Izmantoti tiek ieliktņi un „frendi” (klints struktūra nepateicīga to ievietošanai). Punktā R6 
vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā divi dalībnieki. Sagatavota tiek marga, kuru izmanto pārējie. Līdz R7 iziets 
sākumā gar plaisu pa kreisi un pēc tam uz augšu, kur sasniegta „buras” smaile. Sagatavota tiek marga.  
No „buras” augstākā punkta tiek nokāpts dažus metrus zemāk, kur uz klinšu plaukta tiek organizēts dulferis. 
Apakšā vieta pietiekami plaša, lai savāktos visi komandas dalībnieki. (R7-R8) 
Nākamajā posmā (R8-R9, arī var uzskatīt kā maršruta atslēgas vietu) drošināšana tiek organizēta caur stacionāru 
klinšu āķi otrpus klinšu savienojuma vietai. Augšup tiek kāpts pa iekšējo stūri – vadošais kapj ar apakšējo 
drošināšanu, izmanto ieliktņus un „frendus”. Posma beigās atrodas otrs kontroltūrs (arī metāla bundžā). Tiek 
sagatavota marga, kuru izmanto pārējie. 
Tālāk maršruts turpinās pa kreisi zem pārkares, tiek iziets uz virsotnes kori. (R9-R10) 
Virsotne ir redzama, un pa tehniski vienkāršām klintīm tā tiek sasniegta plkst. 14:10. 
 
Noejai no virsotnes tiek izmantots 2A maršruts, kas ved pa kuluāru un iziet uz Alaudin pārejas. Ejot tiek 
izmantota vienlaicīgā drošināšana, stāvākajā vietā tika sagatavots dulferis, un pēc tā pa nobirām klātiem 
plauktiem (plats kuluārs) nokāpts līdz Alaudin pārejai. Tālāk pa taku plkst. ~ 16:00 sasniegta telšu nometne. 
 

 

Laika apstākļi virsotnes dienā: no rīta skaidrs, vēlāk sāk palikt mākoņains. Virsotnes diena – pēcpusdienā neliels 
lietus. 
Orientēšanās maršrutā - teicama. 
 
 

Nokļūšana rajonā / Transports 
 

lidmašīna: Rīga-Dušanbe, autobuss: Dušanbe – a/n „Vertikal-Alaudin”. 
 
 

Piezīmes par laika apstākļiem rajonā 
Laika posmā no 7.augusta līdz 27.augustam (2010.g.) laika apstākļi mainīgi. Agri no rīta laiks parasti skaidrs 
pēcpusdienā paliek mākoņains (atsevišķās dienās lietus). Sākot ar 23.augustu laika apstākļi ievērojami 
pasliktinājās (biežāk lija lietus). Naktīs palika vēsāks, pat pie ezeriem Alaudinskije (~ 2800 m) naktī bija 
novērojams sals. 
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Maršruta shēma 

 
 

Sarkanā krāsā – maršruts uz virsotni 

Zilā krāsā – maršruts no virsotnes 
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Maršruta att ēls 

 

Skats uz maršrutu no virsotnes „Severnij” (no dienvidu puses) 

Sarkanā līnija – maršruts uz virsotni (grūtība 4A); 

Zilā līnija – noeja (grūtība 2A); 
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RAJONA SHĒMA 
(kartes fragments) 
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ATTĒLI 

 

Pieeja maršrutam. Taka uz Alaudin pāreju. 

   

Maršruta R1-R2 posma beigu daļa. 
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Maršruta posma R5-R6 sākuma daļa.                                                     Maršruta R7-R8 posms. 
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Punkts R8 un maršruta posms R8-R9.                 

  



 

Atskaite par uzkāpšanu virsotnē Alaudin pa maršrutu „Парус”, 4A (pēc UIAA V-) 
 

10 

      

Virsotnē.



                                  Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija / Association of Latvian Alpinist and Travellers 

- 28.12.2010. – 
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Virsotnē. 

 

Ceļš no virsotnes (dulferis). 


