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LATVIJAS ČEMPIONĀTAM ALPĪNISMĀ

par ziemas uzkāpienu  
Kvetnicova veza IV+  (3B)  

pa rietumu grēdu  2432,9 m v.j.l. 
 

2006. gada 24. un 25. decembrī
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Maršruta pase 
 

1 Maršruta klase „Mazo kalnu” klase 
2 Kalnu rajons Augstie Tatri, Slovākija 
3 Virsotne, augstums, 

maršruts 
Kvetnicova veza, 2432,9 m v.j.l. pa rietumu grēdu

4 Grūtības kategorija IV+ - UIAA, 3B - Krievijas Federācija  
5 Augstuma starpība, 

sarežģīto posmu 
garums 

Augstuma starpība ~ 763 m, kopējais maršruta garums - 1100 m, pieeja no 
Tatranska maģistrāles Sliezsky dom 1670 m v.j.l., 
Sarežģīto posmu garums ~ 495 – 500m. 

6 Āķu skaits 8 klinšu āķi, 3 frendi, 4 ielikņi, divas sasaites virves, katra 50 metri gara 
7 Stundu skaits 

maršrutā
10 stundas uzejā, 5,5 stundas noejā

8 Reljefs, maršruta 
stāvoklis 

Sniegs, ledus, apledojušas klintis 

9 Laika apstākļi dienā gaisa temperatūra līdz -10° C, naktī līdz -17° C  
skaidrs, saulains, brīžiem mākoņains 
spēcīgs vējš 

10 Naktsmītņu skaits 1 naktsmītne 
11 Grupas vadītājs: 

Dalībnieki: 
Sanda Mitte - (2. sporta klase) 
Mareks Runts - (3. sporta klase) 
Gundega Skagale - (3. sporta klase) 
Kaspars Ķesters 

12 Komanda: LACA 
13 Maršruta veikšanas 

sākuma, beigu laiki 
24.-25.12.2006. 
Iziešana – 24. decembrī plkst. 8:00 , naktsmītnes plkst. 15:00,  
ceļa atsākums 25. decembrī plkst.7:00, virsotne – plkst. 10:00, 
noeja – plkst. 16:30 

Piezīme: Maršruta tehniskā grūtības pakāpe noteikta, salīdzinot ar izietajiem tehniskajiem maršrutiem 
2006.gada vasarā Centrālajā Kaukāzā – Adirsu Ziemeļrietumgrēda 3B, TjuTju otrā rietumu 3B, Adirsu 
Dienvidkontrafors 3A, Kojavgan Bashi 3A. 



Maršruta apraksts 

 
� posms Nr.1 - no Sliezsky dom pa taku gar ezeriņu līdz 

aunu pierēm, maršruta taka uz „Kvetnicova pleso” ziemas 
sezonā ir slēgta, jo ir aptuveni pusmetru dziļš sniegs, taka ir 
apledojusi. Līdz auna pierēm ir 200 m garš un slīpumā
aptuveni 15° ceļa posms. Neejam sasaitēs, pagaidām tās nav 
nepieciešamas, drošināšanas nolūkā izmantots ledus cirtnis. 
Posmam nr.1 saskaņā ar Latvijas Republikas alpīnisma 
maršruta klasifikāciju var piešķirt I kategoriju (Krievijas 
Federācijas – 1a, 1b; UIAA – III);  

� posms Nr.2 - pāri auna pierēm uz sniega plato. Jāņem vērā, ka 
ziemā šajā posmā auna pieres ir pārklātas ar ledus kārtu, zāle starp 
akmeņiem apledojusi. Otrais posms 150 m, slīpumā 45°, pārmaiņus
drošināšana aiz izciļņiem, drošināšanai izmantots ledus cirtnis. Saskaņā ar 
Latvijas Republikas alpīnisma maršruta klasifikācijas var piešķirt II 
kategoriju (Krievijas Federācijas – 
2a; UIAA – III+); 

� posms Nr.3 - no sniega plato 
pa apledojušu zāļainu nogāzi līdz
klintīm. Līdzīgi kā maršruta sākumā,
dodoties pāri „Kvetnicova pleso”, 
sniegs ap pusmetru biezumā, vietām

dziļāks. Nogāze ik pa brīdim paceļas slīpumā līdz 55°, pērnā zāle ir 
pārklāta ar ledu un sniegu. Šis posms ir aptuveni 150 m garš, pārmaiņus
un vienlaikus drošināšana, individuāli ar ledus cirtni. Latvijas 
Republikas alpīnisma maršruta klasifikācijas var piešķirt II kategoriju 
(Krievijas Federācijas – 2a; UIAA – III+); 

� posms Nr.4 - klinšu siena, kopējais posma garums 80 m, vidējā slīpumā 80° - pirmie 30 m ir 90°, tam 
seko 30 m - 70°, tad 20 m - 80°. Klintis apledojušas, vietām appūstas ar sniegu. Tā kā vasarā šajā vietā klintis 
ir nedaudz mitras, jo no augšas tek vairāki mazi strautiņi, tad ziemā aizķeres ir pildītas ar ledu. Šeit mēs
izmantojam 6 klinšu āķus un 3 frendus. Tiek uztaisīta marga. Latvijas Republikas alpīnisma maršruta 
klasifikācijā var piešķirt IV + kategoriju (Krievijas Federācijas – 3b; UIAA – IV);                                                      

� posms Nr.5 - Šā posma sākumā klinšu siena, kuras plaisās aug zāle un sūnas, kas ziemas apstākļos
apledojušas un slidenas, un prasa papildus drošināšanu. Aptuveni 50 m gara 60° slīpumā, tālāk 20 m lēzenāka
- 45°, bet tajā ir gan kustīgi akmeņi, kas atbilstoši šim gadalaikam piesaluši pie zemes, pēc tam turpinās
nelielas klinšu radzes, kas jāapiet, šeit jau posma slīpums mainās līdz 60° un ir vismaz 30 m garš (izmantojam 
3 frendus). Visa kustība notiek divās divnieku sasaitēs ar pārmaiņus drošināšanu. Saskaņā ar Latvijas 
Republikas alpīnisma maršruta klasifikācijas var piešķirt IV + kategoriju (Krievijas Federācijas – 3b; UIAA – 
IV); 
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� posms Nr.6 – sniega ledus kuluārs aptuveni 150 m garš un 60° slīps, tiek 
iziets trijās taktīs, jo zem sniega aizsalis strauts un apledojušas klintis. 
Vienlaikus un pārmaiņus drošināšana, divas divnieka sasaites. Saskaņā ar 
Latvijas Republikas alpīnisma maršruta klasifikācijas var piešķirt IV +

kategoriju (Krievijas Federācijas – 3b; UIAA – IV);  
� posms Nr.7 – lai no sniega kuluāra 

pārietu uz klintīm, jāveic aptuveni 5 m ledus 
nogāzes traverss 50° slīpumā. Aiz klinšu 
radzes seko kārtējais sniega kuluārs, laika 
taupības nolūkos dzelkšņus nenoņemam. 
Traversu veicam ar pārmaiņus drošināšanu. 
Starp klintīm zāle ir sasalusi un veidojas kaut 
kas līdzīgs slidkalniņam, līdz ar to dzelkšņi
noder šādas virsmas šķērsošanai. Klinšu radze ir aptuveni 30 – 40 m gara un 
55° - 65° slīpa, pārmaiņus drošināšana. Klinšu radzē tiek ielikts āķis, lai 
izveidotu gan pašdrošināšanas punktu, gan sasaites biedru pieņemšanas 
punktu. Arī šo posmu pēc Latvijas Republikas alpīnisma maršruta 
klasifikācijas var klasificēt atbilstoši IV + kategoriju (Krievijas Federācijas 
– 3b; UIAA – IV);  

� posms Nr.8 - pārejot klintis, nokļūstam sniega 
kuluārā. Posma garums 100 m 60° slīpumā. Vienlaicīgā
drošināšana, divas divnieka sasaites. Pēc Latvijas 
Republikas alpīnisma maršruta klasifikācijas var piešķirt 
III - (Krievijas Federācijas – 2b; UIAA – IV-); 

� posms Nr.9 - no sniegotā kuluāra līdz
naktsmītnēm, pie klinšu radzes zem virsotnes. Posms šajā
maršruta daļā ved pāri nobirām, kas šajā gadalaikā ir 
sasalušas, klātas ar sniegu, bet lielākie akmeņi ir palikuši 

atklāti, 
tā kā

no 
kores 

vējam ir viegli ieskrieties, daļēji sniegs no tiem ir nopūsts.   
Posms ir aptuveni 60 m garš un 55°slīps. Vienlaikus 
drošināšana, divas divnieka sasaites. Tā kā atlikušai ceļš
līdz virsotnei ir par klintīm, un ap plkst. 15 sāk satumst, 
meklējam naktsmājas. Papildus grūtības sagādāja 
brāzmainais vējš, kas apgrūtina virzīšanos uz priekšu. 
Posmam saskaņā ar Latvijas Republikas alpīnisma maršruta 
klasifikāciju var piešķirt II kategoriju (Krievijas 
Federācijas – 2a; UIAA – III+); Tā kā bijām gatavi palikt 
pa nakti zem virsotnes, līdzi bija gan telts, gan guļammaisi;  

� posms Nr.10 - no naktsmītnēm pāri apledojušām
klintiņām, līdz beidzamajam klinšu pacēlumam pirms virsotnes, 
posma garums 100 m slīpumā 60° – 70°, iešana notiek pārmaiņus
drošināšanu, ir daudz un dažādu drošināšanas punktu, nav 
nepieciešams veidot atsevišķas stacijas no klinšu āķiem. Šo 
posmu bīstamu padara apledojušās klintis, kā arī vējš, kas turpina 
ņemties spēkā. Parādās mākoņi, ik pa brīdim traucēta redzamība
40 – 50 m. Saskaņā ar Latvijas Republikas alpīnisma maršruta 
klasifikācijas var piešķirt IV + kategoriju (Krievijas Federācijas 
– 3b; UIAA – IV);  
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� posms Nr.11 - 
klinšu siena un virsotne, 
klinšu siena ir aptuveni 
20 m gara un 80° slīpa. 
Posmu pirmais veic ar 
pārmaiņus drošināšanu, 
atstājot margu, un pēc
pabūšanas virsotnē
dulferis uz leju, lai palaistu nākamo. Virsotnē ir tik maz vietas, ka katrs dalībnieks tajā uzkāpj individuāli. 
Vēja brāzmas sasniegušas jau ap 25 -30 m/s, kas neļauj virsotnē piecelties kājās. No šīs virsotnes bija 
ieplānots ceļu turpināt pa kori uz Kotlovy stit 2601,1 m un pēc tam Gerlachovsky stit 2654,4 m, bet 
neparedzēti lielā vēja dēļ un tuvojošā sniega pēc, bija jāaprobežojas ar šo virsotni un pēc iespējams ātrāk
jānokļūst atpakaļ Sliezsky dom. Pēc Latvijas Republikas alpīnisma maršruta klasifikācijas var piešķirt IV +

kategoriju (Krievijas Federācijas – 3b; UIAA – IV);  
� Noeja pa maršrutu  3A. Dulferis no virsotnes; 

sniegots kuluārs; dulferis no klintīm vai ledussiena 60m; 
viegla klintiņas uz augšu 10 m; dulfers no klintīm 35 m vai 
uz leju pa apledojušām klintīm un ledus siena 5 m; sniega 
kuluārs līdz takai pie ezera, atrodas pie Sliezsky kas dom. 
 



Kalnu rajona karte 
 



Kalnu rajona shēma ar iezīmētu maršrutu 

 



8

Maršruta fotogrāfija 



Maršruta tehniskā shēma 



Sarežģītāko posmu apraksts 

 
� posms Nr.4 - klinšu siena, kopējais posma garums 80 m, vidējā slīpumā 800 - pirmie 30m ir 900, tam 

seko 30m 700, tad 20m 800. Klinti ir apledojušas, vietām appūstas ar sniegu, tā kā vasarā šajā vietā klintis ir 
nedaudz mitras, jo no augšas tek vairāki mazi strautiņi, tad ziemā aizķeres ir pildītas ar ledu. Šeit mēs
izmantojam 6 klinšu āķus un 3 ferndus. Tiek uzlikta marga; 

� posms Nr.5 – klinšu siena, kuras plaisās aug zāles un sūnas, kas ziemas apstākļos apledojušas un 
slidenas, un prasa papildus drošināšanu. Ap 50 m gara 600 slīpa, tālāk 20 m lēzenāka 450, bet tajā ir kustīgi 
akmeņi, kas atbilstoši šim gadalaikam piesaluši pie zemes. Pēc tam turpinās nelielas klinšu radzes, kas jāapiet, 
šeit jau posma slīpums mainās līdz 600 un ir vismaz 30m garš. Izmantojam 3 frendus. 

� posms Nr.6 – sniega ledus kuluārs aptuveni 150 m garš un 600 slīps, iziets 3 taktīs. 
� posms Nr. 7 – ledus nogāzes traverss 5 m 50° slīpumā, pēc tam klinšu radze ap 30 – 40 m 55 - 65° 

slīpumā, klinšu radzē tiek ielikts āķis pašdrošināšanas punktam. 
� posms Nr.10 - apledojušas klintis 100 m slīpumā 700 – 800.
� posms Nr.11- klinšu siena un virsotne, klinšu siena ir aptuveni 20m gara un 800 slīpa.   

 

Naktsmītņu raksturojums 

Naktsmītnes ir posma Nr.9 beigās pie klinšu radzes zem 
virsotnes. Telts vietu nolīdzinām nosacīti, jo akmeņi iesaluši. Ir vieta 
tikai vienai teltij, jo visapkārt ir klinšaini zāļaina slīpa siena.   

 

Laika apstākļi

24.12.2006. saulains laiks bez nokrišņiem, neliels vējš ar tendenci pieaugt, dienā gaisa temperatūra - 07° C 
līdz -10° C, bet naktī gaisa temperatūra -15° C līdz -17° C un ceļas vējš (15 līdz 17 m/s) no rīta (25.08.2006.) 
sasniedzot jau 20 līdz 25 m/s, laiks saulains bez nokrišņiem. Tuvojoties virsotnei, vējš brāzmās jau sasniedz 
pat 30 m/s, kas gan apgrūtina kustības, gan sāk nest mākoņus, tādejādi apgrūtinot redzamību, veidojas 
sniegputenis. Laika apstākļi noteikti ar GPS. 
 


