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MARŠRUTA ATSKAITE 

LATVIJAS ČEMPIONĀTAM ALPĪNISMĀ 

LATVIJAS ALPĪNISTU UN CEĻOTĀJU ASOCIĀCIJAS 2016.gada 

KALNU SKOLAS 

P I E T E I K U M S 

tehniskajā  B klasē 

 ŠOGENCUKOVA VIRSOTNE  

   4081 m v.j.l. 

2B Rus/ III UIAA 

 

                  Foto 1.Skats uz Kullomkolas ieleju no pretējās nogāzes Adirsu ielejā 
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SATURS 

 

Saturs                                                                       2.lpp 

Maršruta pase               3.lpp. 

Maršruta apraksts      4.lpp. 

Maršruta shēma 1 - Adirsu ieleja    7.lpp. 

Maršruta shēma 2 – tehniski sarežģītākie posmi 8.lpp. 

Fotogrāfijas       9.lpp. 
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         MARŠRUTA  PASE                                                         

           Maršruta klase                            tehniskā B 

  Maršruta rajons, kalnu grēda     Adirsu ieleja,  Centrālais  Kaukāzs,        

Krievija 

          Virsotne, tās augstums          Šogencukova virsotne     4050m   

          Grūtības kategorija 2B  RUS , III UIAA 

          Maršruta raksturojumi:  

 augstuma  starpība              ~  700 metri 

 sarežģīto posmu garums   uzejā 210 metri, 

                                                                      noejā 150 metri 

 vidējais stāvums                     25 - 60o 

           Drošināšanas punktu skaits   9 klinšu (cilpas), 

                                                         6 frendi - starpāķi, 

 6 stacijas uz leduscirtņiem - margas                         

nostiprināšanai 

           Stundu skaits maršrutā 11 st. 

           Naktsmītņu skaits viena 

           Maršruts veikts 2016.gada 18.jūlijā 

           Dalībnieki:              Liāna Lezdiņa grupas vadītāja 

                                            Liena Mike dalībniece 

                                            Jānis Brūveris dalībniece 

                                           Jevgeņijs Blaževics    dalībnieks 

                                           Māris Staņa dalībnieks                                                               
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                                          Andris Zeimulis           dalībnieks                                                         

 

 

                                    MARŠRUTA  APRAKSTS                                                                 

   Diena/    

datums 

Maršruta raksturojums, laikapstākļi. Laiks 

maršrutā 

(h) 

  1. diena  

 16 .07.16. 

No a/n Ullu Tau -  pieeja naktsmītnēm pa taku. Saulains. 8.00-

11:,00 līdz Raiskije naktsmītnei, 12.00 – 15:00 līdz naktsmītnei 

‘Pod boļšim kamņem’-Zem lielā akmens. 

Ērtas naktsmītnes, aizvējš, ir ūdens, ledusskapis, apmēram 8 

telšu vietas. Saulains. 

  5  h 

 

2.diena 

17.07.2016. 

 

Kullomkola virsotne 2A (4100), saulains, laba redzamība. 

 

12,5 h 

   

3. diena 

18.07.2016. 

Šogencukova virsotne 2B  5.00-16.00 

 Pieeja līdz maršruta  sākumam. 

5.00-6.00 No naktsmītnes  pa stāvu taku paceļamies uz morēnas-

klinšu-nobiru grēdas -zem Šogencukova pleca (ir naktsmītnes).  

Pieejai maršrutam ir 3 varianti: 

1)Pa nobiru-klinšu grēdu Šogencukova virsotnes virzienā 

apm.500 m līdz pazeminājumam klinšu korē, tad pa vieglām 

klintīm var iziet uz sniega plato, 

2) Ar drošināšanu apiet pa vieglām klintīm padziļinājumu un pa 

klintīm uzkāpt uz plato, 

3) Pa Tju-Tju ledāju apiet sāngrēdas galu un pa ledus kuluāru 

pacelties līdz virsotnes grēdai. 

 Izvēlamies jaunu variantu (Ejot Kullumkola virsotni esam 

izpētījuši pacelšanās iespējas uz plato, jo šogad bija vairāk 

sniega kā citreiz), tāpēc izvēlamies 4.variantu: 

6.00 Uzliekam dzelkšņus un noejam līdz Tju-Tju ledājam.    

(Foto 2- saullēkts, ir auksts). Tālāk sasaitēs ejam pa labi līdz 

grēdas galam, kas nāk no Šogencova virsotnes, kur redzama 

stāva sniega nogāze, kas iziet uz plato. Augšpusē sniega karnīze. 

  

11 h 

 

2 h 
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Foto 3. 

 

Uzeja virsotnē 

7.00 Pretīm Tju-Tju 3B maršruta sākumam pagriežamies pa labi 

un, (Foto 4).izmantojot margas 2x50m pa stāvu sniega nogāzi 

50-40°izejam uz plato 8.00, apejot karnīzi pa kreiso pusi (R1-

R2-R3 -drošināšanai 2 stacijas uz leduscirtņiem +1 leduscirtnis –

starpāķis, 1 klinšu izcilnis). Pāri plato līdz kuluāram tikai ap 100 

m, tad pa nobiru-sniega-ledus kuluāru  apm. 80 m ar vienlaicīgo 

drošināšanu (vietām pārmaiņus uz lieliem akmeņiem un 

leduscirtņiem) 9.00 esam kuluāra augšpusē.                       

Auksts, jo esam ziemeļu nogāzē. 

Tālāk maršruta veikšanai ir 2 varianti: 

1) dulferī nolaisties apm.15 m līdz ledus kuluāram, to šķērsot pa 

50°ledus nogāzi (no augšas var redzēt akmeņu pēdas) un iziet uz 

vienkāršas klinšu-nobiru grēdas, pa kuru var iziet uz sniega 

kupolu pirms virsotnes, 

2) pa klinšu kori uzkāpt līdz sāngrēdas augšējam posmam un 

nolaisties līdz virsotnes ziemeļu grēdai, kas izved uz kupolu. 

Izvēlamies 2.klasisko variantu pa klintīm, izejot “čūskiņu” 

(zmeika): pagriežamies pa labi un pa vieglām, stāvām 50° 

klintīm (R4-R5-R6  2 margas + 20 m, (Foto 6 )augšējā posmā 10 

m ledus, 8 starpāķi: 3 frendi, 3 cilpas uz izcilņiem un 2 

stacionārie āķi ). Izejam uz sāngrēdas kores, pirmās klintis 

apejam ar vienlaicīgo, vietām pārmaiņus drošināšanu (F.7, 8) 

pēc  ~ 80 m nonākam pie žandarma.10.30 esam pie žandarma. 

(R7-R8-R9)Tiek uzlikta marga 20m (F.9), (pirmajam 3starpāķi) 

un slīpais dulferis(F.10) līdz Šogencukova Z nogāzes grēdai 40 

m. Uz žandarma ir vairākas cilpas, tomēr uzliekam savu. 

(Zaudējam laiku, jo grūti izvilkt dulfera virvi.)Tālāk pa kreisi no 

grēdas (F. F11 )sanākam kopā 12.00.  Gar klintīm pa platu 

plauktu ejam ar vienlaicīgo drošināšanu, pēc 100 m 

pagriežamies pa kreisi un pa margu (R10) 40 m izejam uz sniega 

kupolu, no kurienes (ar vienlaicīgo drošināšanu) ir vienkāršs 

pacēlums sākumā 20°, tālāk stāvāks 40°līdz virsotnes korei, 

pēdējie 15 m virsotnē ir klintis un sniegs (F12)   Virsotnē esam 

13.00-13.30. Spīd saule, vējš. 

 

 

 

 

           

           

 

 

6 h 
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Noeja.     13.30 sākam noeju pa to pašu ceļu, kur uzkāpām ejot 

sasaitēs ar vienlaicīgo drošināšanu (F.13). Pirms ziemeļu 

nogāzes stāvā posma paejam apm.200 m austrumu virzienā – 

F.14)pa labi, lai apietu leduskritumu. Pāri visai nogāzei ir plata 

plaisa, bergšrunds (F.15), to pārejam pa sniega tiltu, uzliekot 3x 

50 m margas (2 leduscirtņi katras margas nostiprināšanai - R11-

R12-R13). Nogāzes slīpums apmēram 50°, pēc tam 40°. Apejam 

leduskritumu (F.16). Uz Tju-Tju ledāja pēc pēdējās margas 

(F.17) esam 14.30, tālāk ar vienlaicīgo drošināšanu. (F.18-skats 

atpakaļ uz noeju) uz ledāja ir plaisas,sasaitēs ejam līdz 

pacēlumam uz nobiru-klinšu kores “zem Šogencukova 

pleca”15.00. No kores noeja pa stāvu taku, pie teltīm esam 

15.30. 

 

Noeja uz bāzes nometni ”Ullu-tau” 

16.30 dodamies lejup uz nometni. Nometnē esam 20.00.  

 

      2 h  

 

          

 

 

 

 

 

    

 

3,5 h 
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                  MARŠRURTA SHĒMA 2 –TEHNISKI SAREŽĢĪTĀKIE POSMI                            
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FOTOGRĀFIJAS                                               

           

         Foto 2. Grupas maršruts - skats no Kullumkola  pārejas puses 

          

         Foto 3. Uz Tju-Tju ledāja. 
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 Foto 4. Uzeja uz plato- 2 margas (fotografēts atpakaļceļā, var redzēt             

mūsu pēdas) 

             

  Foto 5. Pirmā virve, klinšu saliņu apejam pa labo pusi, organizējot starpāķi,      

pēc tam pagriežamies uz kreiso pusi, lai apieto karnīzi. 
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                    Foto 6.  

            Ledus kuluārs pirms izejas uz sāngrēdas. 
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Foto 7,8. Pa vieglām klintīm un   plauktiņiem (Čūskiņa) nonākam pie 

sāngrēdas sašaurinājuma (peremička)  un žandarma. 

 

                                           Ž3  =   Žiperīgais Žeņa Žandarmā. 

                                                  
Foto 9.Uzkāpšana žandarmā pa margu.   Foto 10.Dulfera organizēšana. 
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                  Foto 11. Uz ziemeļu grēdas plauktiņa pēc dulfera. 

                                          

 

                    Foto 12. Šogencukova virsotnē. 



14 
 

                  

 Foto 13.Skats no virsotnes uz noeju.  

                       

                       Foto 14. Noeja uz Tju-Tju ledāju.Pagrieziena vietā- liekam margu. 

                                      Priekšā Tju-Tju Austrumu virsotne. 
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   Foto 15. Noeja no Šogencukova virsotnes, bergšrunda šķērsošana    

(3 x50 m margas) Skats no Tju-Tju ledāja. 

                        

                        Foto 16. Apejam leduskritumu. 
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         Foto 17. Uz Tju-Tju ledāja pēc pēdējās margas. 

           

          Foto 18. Skats atpakaļ uz noeju no ledāja. 

 


