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Latvijas Republikas 2016. gada čempionāts alpīnismā 

Maršruta atskaite 
 

Zamok (5070m), Fanu kalni, Tadžikistāna 
 

 

1.  Kalnu rajons, virsotne, tās 

augstums 

Fanu kalni, Zamok (“Pils,” 5070m) 

2. Čempionāta maršruta klase Iesācēju 

3. Maršruta nosaukums Klasiskais ceļš  

4. Pirmgājiens vai maršruta 

atkārtojums 

Maršruta atkārtojums 

5. Maršruta grūtību kategorija 2A RUS  

6. Maršruts veikšanas laiks un 

ilgums (maršruta sākuma, 

virsotnes sasniegšana un 

maršruta finiša datums un laiks) 

Kopumā Fanu kalnos pavadījām 10 dienas, no 

2016.gada 19. līdz 29.jūnijam. Sākām no Alaudina 

ezeriem un kāpjot pa Čapdaras upes ieleju laika posmā 

no 19. jūnija līdz 21.jūnijam aklimatizējāmies, 

uzkāpjot vairākās apkārtējās kalnu pārējās un nelielās 

virsotnēs. Izveidojām nometni pie Mutnije (Duļķainā) 

ezera (~3430m). 22.jūnijā bija negaiss un 

sniegputenis. 23.jūnijā laiks uzlabojās un pirms 

pusdienām devāmies uz Zamok augsto bāzes nometni. 

 

23.jūnija ap plkst. 14:00 ierašanās Zamok augstajā 

bāzes nometnē (~4300m). 

24.jūnijā ap plkst. 6:00 izgājām no augstās bāzes 

nometnes uz virsotni.     

Virsotnes sasniegšana ap plkst. 10:30 (5070m). 

Atgriešanās augstajā bāzes nometnē ap plkst. 13:00. 

Atgriešanās pie Mutnije ezera ap plkst. 16:00. 

 

7. Uzkāpšanas stils Komandā (2 sasaites, katrā 4 dalībnieki) 

8. Komandas dalībnieki Grupas vadītāji – Kristaps Liepiņš un Kristīne Liepiņa 

Grupas dalībnieki – Madara Apsalone, Imants 

Tiesnieks, Anrijs Tērauds, Mārtiņš Strauss, Arnis 

Šeibe, Artūrs Kozlovskis. 

Visi grupas dalībnieki no Latvijas. 

9. Maršruta raksturojums: 

9.1. Augstuma starpība, maršruta 

garums, vidējais slīpums 

Augstuma starpība – no Mutnije ezera līdz virsotnei ~ 

1640m, vidējais slīpums – 30–35 grādi. 

Sarežģītākās vietas – vairākas slēptās plaisas un 

priekšvirsotnes žandarma apiešana (ledus, ledains 

sniegs 35-40 grādi). 

9.2. Reljefs, maršruta stāvoklis Ledājs, sniegs, ledus, klintis, klinšu nobiras. 

9.3. Iekārtojums maršrutā Nav iekārtots. 
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+ Izmantotais kāpšanas ekipējums 2 virves (60m), leduscirtņi, dzelkšņi, ledus skrūves un 

atsaites. Praktiski viss maršruts veicams sasaitēm 

vienlaicīgi pārvietojoties, izņemot pāris plaisu 

pārvarēšanu ledāja stāvumā un priekšvirsotnes 

žandarma apiešanu, kur atsevišķos posmos lietojama 

pamīšus drošināšana. 

+ Laikapstākļi Š.g. jūnija vidū Fanu kalnos vēl bija ļoti daudz ziemas 

sniega, nepatstāvīgi laikapstākļi un kopumā reģionam 

neraksturīgi zema gaisa temperatūra – no rīta, izejot uz 

virsotni -6°C (tikai ap +2° iekšā teltīs). 
 

10. Maršruta fotogrāfijas un satelītkarte: 

 
Augstā Zamok bāzes nometene 
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