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Latvijas 2006.gada čempionāts alpīnismā

Maršruta pase: 
 

Maršruta klase:   Augstkalnu  
Maršruta rajons, kalnu grēda:  Kabardina-Balkārija, Centrālais Kaukāzs 
Virsotne:    Elbruss, Rietumu virsotne, 5642m 
Grūtības kategorija:   2A -Krievijas, III- UIAA klasifikācija 

Maršruta raksturojums: 
 

Augstuma starpība:   1542m 
Naktsmītņu skaits un raksturojums: 3 (Teltīs uz ledāja) 
Ekipējums:    1 virve, dzelkšņi katram dalībniekam 
Komandas vadītājs:   Liāna Lezdiņa
Dalībnieki:    Raimonds Ekurs 
 Sergejs Kleščinskis 
 Pauls Bite 
 Kristaps Šveisbergs 
 Jurijs Šmagins 
 Irina Meņkovska 
 
Komanda:    LACA 
 
Laiki:     11.08.Pārbrauciens līdz Terskolai, uzeja līdz Prijutam11, 

12.08.06. Aklimatizācijas gājiens virs Pastuhova klintīm
13.08.2005 Virsotnes diena 
14.08.2005 Noeja līdz Terskolai. 
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Maršruta shēma: 1-2-3 

Maršruta apraksts: 
Ievads.
Pēc kalnu skolas nodarbībām ”Ullutau” alpīnistu nometnē Elbrusā kāpt gribētāji un snovborda 
cienītāji apvienojas pārbraucienam uz Terskolu, lai finālā uzkāptu Elbrusa virsotnē par godu 
Latvijas alpīnisma 50. gadadienai (L.Lezdiņai vēl ir otrs iemesls – šogad nosvinēta 50. 
dzimšanas diena, tāpēc ir divkārša motivācija tieši šogad sasniegt virsotni. 
 
Pirmā diena, pārbrauciens:
11.08.06. Plkst,9.00 ar automašīnu un milzīgu mantu kravu Lacas Kalnu skolas 1. un 2. gada 
dalībnieki apvienojas pārbraucienam līdz Elbrusa pakājei Terskolā.
Ap 13.00 ar pacēlāju pa grupām dodamies augšup līdz stacijai „Mir”un tālāk ar krēsliņu pacēlāju  
līdz „Bočkām”- muciņām. Somas iespaidīgas, jo dažiem ir ne tikai nakšņošanai un kāpšanai 
nepieciešamais alpīnisma inventārs, bet arī snovborda ekipējums. Tālāk pa platu sniega ceļu (pa 
traktora pēdām) ~ 15.00 nonākam pie”Prijut 11”.No muciņām 1,5-2 stundu gājiens. 
Iekārtojam naktsmītni, ceļam teltis.( Par 10 dolāriem ir arī iespēja nakšņot mājiņās.) 
 
12.08.06. Aklimatizācijas pārgājiens.
Ceļamies 6.00, 7.00 izejam treniņpārgājienā virs Pastuhova klintīm. Ejam ar dzelkšņiem. Pie 
klintīm pusstundu pasēžam, lai labāk sajustu augstumu un arī aukstumu. Saulains, bet pūš
ledains vējš. Tad vēl pusstundu pakāpjamies uz augšu un dodamies lejā. Pie teltīm esam12.00. 
Atpūšamies un žāvējam slapjos zābakus, jo noejā slapjš sniegs, šeit sākas kalnu upes un strautiņi. 
 
13. 08.06. Virsotnes diena.
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Ceļamies 4.00, izejam 5.15. Sniegs sasalis, ejam ar dzelkšņiem. Jau no 2 naktī gar mūsu teltīm
staigā un klaigā visādi ārzemnieki un neļauj gulēt. 7.00 esam pie Pastuhova klintīm , tomēr
jūtams, ka 2 dalībnieki nejūtas formā. Vēl kādu stundiņu cenšamies piemēroties lēnajam 
tempam, bet tad viņi pieņem lēmumu doties lejā kopā ar citu grupu lejup gribētājiem. Ap 9.30 
turpinām ceļu jau galīgajā 7 cilvēku sastāvā. Posmā līdz Sedlienei ik pa brīdim kāds jāpagaida 
vai jāpalaiž garām pretī nākošie. Sedlienē esam 1p 11iem. 
Virsotnē esam 13.00. Fotografējamies. Ilgi neuzkavējamies. Skaidrs laiks, stiprs vējš. Noeju 
sākam 13.30. 14.30 esam sedlienē un 16.15 lejā pie teltīm. Nakšņojam. 
 
14.08.06. Noeja.
Kārtīgi izguļamies- līdz 8-9iem- un jau 10.30 esam gatavi doties lejup. Pēc stundas esam pie 
„muciņām”, bet krēsliņu pacēlāju neizmantojam, jo šajā posmā ir labākā akmeņainā taka 
suvenīru – akmeņu savākšanai. 
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