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MARŠRUTA PASE 

Maršruta klase                            tehniskā A 

Maršruta rajons, kalnu grēda 

 Adirsu ieleja,  Centrālais  Kaukāzs,  Krievija 

Virsotne, tās augstums 

 Tju-Tju  II R virsotne, 4420m /ХРУСТАЛЬНИК/ 

Grūtības kategorija 3B RUS , IV+ UIAA 

Maršruta raksturojumi:  

• augstuma  starpība                520 metri 

• sarežģīto posmu garums       110 metri 

• vidējais stāvums                      60o 

Āķu skaits 14 klinšu (ieliktņi,“frendi”) 

Stundu skaits maršrutā 10 st. 

Naktsmītņu skaits viena 

Maršruts veikts 2008.gada 2.augustā 

Dalībnieki: 

Liāna Lezdiņa grupas vadītāja 

Alise Lezdiņa,  

Madara Peisiniece 

Kristīne Korjakina 

Dāvis Akmentiņš 

Gatis Liepiņš 
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MARŠRUTA APRAKSTS 

Diena/ datums Maršruta raksturojums, laikapstākļi. Laiks maršrutā (h) 

1. diena 

30.07.08. 

No a/n Ullu Tau -  pieeja naktsmītnēm pa taku. Bieza 
migla. 10:00 – 15:00 

5 stundas 

2. diena 

31.07.08. 

Tju – tju virsotņu traverss no austrumiem uz rietumiem 
3A, 4460 m v.j.l. Pārsvarā laiks apmācies, pirms maršruta 
sākuma ledaini auksts vējš, Austrumu virsotnē uzspīd 
saule, tad atkal apmācas, reizēm snieg. 

 15 stundas 

3. diena 

01.08.08. 

Līst lietus. Sliktu laikapstākļu dēļ  nevaram iziet uz 
nākamo virsotni. Izmantojam rezerves dienu kā atpūtas 
dienu. Pēcpusdienā laiks uzlabojas. 

 

4.diena 

02.08.08. 

Tju – tju 2. R. virs. 4420 m v.j.l., pa Dienvidu ribu, 
“Hrustaļņiks” 3B pēc RU, IV+ pēc UIAA. Laiks ir 
apmācies, ap10iem uzspīd saule.  

Detalizēts apraksts:  

 Kopā: 9 stundas 

 Uzeja 7 h,  

 Noeja  2 h 

 pieeja līdz maršruta  sākumam; pāri morēnai pa akmeņiem, 
šķērsojam slēgtu ledāju (ejam sasaitēs, dzelkšņi), 5:00-
6:00 

1 h 

R0 – R1 pa sniega-ledus kuluāru,klintīm,nobirām (1 marga) līdz I 
kontroltūram (pārmaiņus drošināšana, tad pa margu līdz 
nobirām), 6.00-7.30 

1,5 h 

R2 – R3 vieglas klintis, garām žandarmam ”Hrustaļņik”, 7.30-8.30 1 h 

R4 – R5– R6 pa vieglām klintīm līdz II kontroltūram (pārmaiņus 
drošināšana un 3 margas),                 8:30-10:00 

1,5 h 

R7 - R8 klintis; sniega kuluārs (1 marga), nobiras,vieglas klintis 
līdz virsotnei (vienlaicīga, reizēm pārmaiņus drošināšana), 
10:00-12:00 

2  h 

 noeja no II R.virsotnes, traversējot nogāzi pie I Rietumu 
virsotnes un pa kori noeja līdz Kullumkola pārejai, noeja 
no pārejas un ledāja šķērsošana (vienlaicīgā drošināšana). 
13:00-15:00 

2 h 

 noeja pa taku uz  ”Ullu – Tau” alpīnistu  nometni,16.30-
18.30 

2 h 
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MARŠRUTA VEIKŠANA 

1. diena (30.07.). 

Izejam no a/n”Ullu-tau”gar Kullumkolas upes labā krasta taku. Pa stāvu nogāzi  
nonākam līdz naktsmītnēm „Raiskije”. Garām pa taku dodamies uz Tju-tju augšējām 
naktsmītnēm. Ceļā pavadām  5 stundas. Bieza migla. Redzamība 20 m. 

2. diena (31.07.). 

4:00 izejam maršrutā Tju-tju traverss no A uz R. Maršrutā pavadām 14 stundas. 

3. diena (01.08.). Atpūtas diena. 

4. diena (02.08.). Tju-Tju II Rietumu virsotne. 

5:00 izejam pa taku garām Šogencukova naktsmītnēm uz morēnas. Nonākam uz Tju-
tju R ledāja, šķērsojam ledāju un  pieejam pie kuluāra, kurš atrodas labajā pusē no 
Tju-tju II R virsotnes Dienvidu kontraforsa (ribas) (R0). 

6:00 no Dienvidu kontraforsa labās puses klintīm pa slīpu sniega nogāzi izejam uz 
stāvām klintīm, pa kuluāru (uzliekam margu) nonākam līdz vieglām klintīm. Pēc tam 
pa vieglām klintīm un nobirām ar vienlaicīgu drošināšanu  nonākam pie 1. kontroltūra 
(R1), kas atrodas uz plauktiņa virsotnes dienvidu nogāzē. 

7:30 no kuluāra pa nobirām traversā pa labi garām klints sienai nonākam līdz 
iekšējam leņķim (R2).  

Pa iekšējo leņķi izejam uz plaukta un nonākam līdz klints sienai (marga). Traversā pa 
labi un vieglām klintīm-drošināšana ap izciļņiem-izejam uz plaukta. Apejot klinti, 
pieejam pie dzeltenā žandarma (Hrustaļņik) (R3-R4). 

 Apejam žandarmu pa kreisi (uzliekam margu). Izejam uz Dienvidu kontraforsa 
klintīm. Tālāk pa kreisi uz augšu pa rudajām klintīm izejam uz terases(R5). Traversā 
80-100m pa plauktiem, pa Dienvidu kontraforsa labo pusi (uzliekam margu ) pieejam 
pie kuluāra (krītoši akmeņi). Pa kuluāra labās puses vieglām klintīm izejam uz 
nobirām-2. kontroltūrs (R6). 

 Gar nogāzi pa klintīm pieejam pie Tju-tju II R virsotnes klintīm. Ejam pa 
kreisi no klintīm, šķērsojam šauru sniega-nobiru kuluāru (uzliekam margu) un izejam 
uz klinšu - nobiru nogāzes. Ejam pa nobirām, pēc tam pa vieglām klintīm, uzejam 
Tju-tju II Rietumu virsotnē. Virsotni sasniedzam 12:00 (R7-R8).  

13:00 sākam noeju, nedaudz jāpakāpjas Tju-tju I Rietumu virsotnes  virzienā, 
bet iespējams traversēt nogāzi apmēram 100 m lejpus virsotnes un turpināt noeju pa 
kori (pa 2A maršrutu ). 14.00 jau esam Kollumkolas pārejā, pēc tam šķērsojam ledāju, 
15.00 esam pie naktsmītnēm. Novācam teltis, pusdienojam un  16:30 izejam uz a/n 
„Ullu-tau”. 18:30 esam nometnē. 
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MARŠRUTA SHĒMA 2. 
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MARŠRUTA SHĒMA - 3. 

Tehniski sarežģītākie posmi. 
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Foto 1. Skats no Dienvidiem uz Tju-Tju  dienvidu nogāzi (Dienvidu “ribu”). 
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Foto 2. Pie žandarma “Hrustaļņik”. 

 

Foto 3. Drošināšana, izmantojot izcilņus. 
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Foto 4. Virsotnē. 
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