
LATVIJAS ALPĪNISTU UN CEĻOTĀJU ASOCIĀCIJA 

„Crazy Latvian Route” 
(Zuma Rock - Nigērija) 

 
Atskaite Latvijas Republikas 2007. gada čempionātam alpīnismā
„Mazo kalnu” klasē

Komandas vadītājs Rinalds Dombrovskis 
 



Maršruta tehniskā pase: 
 

Maršruta klase      Tehniskā

Maršruta rajons, kalnu grēda Nigērija, Āfrika 
 
Virsotne, tās augstums    Zuma Rock  820m 
 
Grūtības kategorija     6A (Pirmizgājiens) 

5A (RUS) 
 

Maršruta raksturojums: 
 

Augstuma starpība 330m

Sarežģīto posmu garums    (V –VI+) 300m 
 
Vidējais stāvums     no 80 līdz 90

Āķu skaits      54 Āķi (stacionārie) 
 
Stundu skaits maršrutā 20h

Komandas vadītājs      
 Rinalds Dombrovskis 
 
Komanda `     Indra Muižniece 
 Jānis Ķimenieks 
 Vilns Bušs 

Sergejs Kļeščinskis 
 
Laiki 

Izgājiens uz apstrādi 11.00
Atgriešanas no apstrādes 17.30 
Izgājiens maršrutā 09.00
Virsotne   15.00 
Atgriešanās no maršruta          19.00 

 



Maršruta shēma : 
 

Visā maršrutā aizķeru principā nav. R2- R3 aizķeres minimālas. Pārējie posmi ejami 
ar MAP. Izmantoti stacionārie āķi. Virves 5 x 60m 
 



Maršruts dabā :

Posms R1 – R3 
 



Posms R3-R4 
 



Zuma akmens un mīts par to: 
Islāms un kristietība ir divas dominējošās reliģijas Nigērijā. Tomēr daļa Nigērijas 
iedzīvotāju turpina praktizēt tradicionālās reliģijas formas, kurās dominē Augstākā
būtne ar dažādām dievību un spēku izpausmēm, kuras darbojas kā starpnieks starp 
Dievu – radītāju, un cilvēku. Šie starpnieki – dievības, apdzīvo kalnus, mežus, ūdeņus
un akmeņus. 
Aptuveni 30 minūšu brauciena attālumā no Nigērijas federālās galvaspilsētas Abujas 
atrodas liels un noslēpumains monolīts – Zuma Rock. Šis monolīts ir viena no 
zināmākajām vietām Nigērijā, kas pat ir attēlota uz Nigērijas 100 nairu naudaszīmes.  
Šo klinti uzskata par svētvietu, kurā dzīvo dievības. Lielākā daļa cilvēku pat neiet 
tuvumā šai klintij. Sena leģenda brīdina cilvēkus par draudošajām briesmām, ja pieies 
tai tuvumā. Leģenda vēsta, ka cilvēki, kas gājuši garām Zumai ir bez vēsts pazuduši 
un, pēc nostāstiem, arī helikopters, kas pirms pāris gadiem nosēdās Zumas virsotnē, ir 
pazudis bez vēsts, it kā Zuma būtu to ievilcis sevī.
Khalil Mohammed – Lībijas ekspatriants, kurš dzīvo pāris minūšu attālumā no Zuma 
akmeņa, stāstīja, ka redzējis kā lietus sezonas laikā Zumas virsotnē degušas spožas 
gaismas. Vietējie iedzīvotāji tic – tiklīdz pamana šos uguņus, tā blakusesošās pilsētas 
Suleja emīrs (karalis) mirs gada laikā.
Kalna pakājē atrodas „Spoku māja”. Tā ir viesnīca, kura sākta celt 1980. gadā un uz
doto brīdi ir pabeigti tikai par 70%, jo pabeigt to pilnībā traucējuši gari (dievības, kas 
dzīvo Zumā). Dīvaini atgadījumi notikuši katru reizi, kā celtniecība tikusi atsākta. 
Runā, ka daudzu cilvēku mirstīgās atliekas tikušas atrastas būvniecības vietā un
strādnieki stāsta, ka viņiem pa sejām pliķējušas neredzamas rokas. Kaut arī nav 
iespējas šos faktus pārbaudīt, tomēr fakts paliek, ka Zuma tiek ļoti spēcīgi cienīta un 
neviens neiedrošinās iet tai tuvumā, nemaz nerunājot par kāpšanu. 
Lai dzīvotu mierā un harmonijā ar Zuma akmens dievībām, blakusesošās ciltis 
izveidoja tabu un ziedojumu sistēmu. Ik pa laikam klints ir jānomierina, nesot 
ziedojumus, lai gari būtu labvēlīgi apkārtējiem ļaudīm, lītu lietus un raža neiznīktu. 
Kā stāstīja daži praktiķi - atteikšanās pienest ziedojumus var izsaukt lielas nelaimes 
un raža var aiziet bojā.
Var iedomāties vietējo iedzīvotāju izbrīnu, kad Usman Gumi (Eco Challenge Nigeria 
Limited) ielūdza sešus Latvijas alpīnistus, lai viņi izmēģinātu spēkus un uzkāptu 
Zuma akmenī. Kā jau tika gaidīts, sākumā bija nelielas pretdarbības no blakusesošo 
cilšu puses. Viņi baidījās, ka Zumas apmeklējums var radīt disharmoniju Zumas 
gariem un sabiedrībai, un sekas var būt neatgriezeniskas... 
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