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                             Kabardija-Balkārija, Krievija, 2008.gada augusts  



Maršruta pase 

Maršruta klase:  B klase 

Kalnu rajons: Centrālais Kaukāzs 
Virsotne: „UZLOVAJA” (УЗЛОВАЯ) 
Augstums: 3895m 
Pirmgājiens vai maršruta atkārtojums:  Maršruta atkārtojums 

Maršruta klase čempionātam:     „B” 
Maršruta nosaukums:     Fizkuļturņik-Uzlovaja traverss 
Grūtības kategorija: 2A – RUS 
Maršruts veikts: 2008.gada 4.augustā 
 
Komanda:   LACA  (Kalnu skolas 1.gads) 

Gita Logina - grupas vadītāja   
Jānis Bitenieks - dalībnieks   
Mārtiņš Sudārs - dalībnieks   
Māris Dauškans - dalībnieks   
 
Ekipējums: 
4 leduscirtņi, 
4 dzelkšņi, 
2 virves (  50 m x 2), 
Karabīnes 5x4 + 6, 
4 „frendi”, 
2 cilpas, 
2 atsaites. 
 
Augstumu starpība: ~ 900 m  
Reljefs, maršruta stāvoklis: Nogāzes slīpums 25-90°, sniegs, ledus, klintis 
Naktsmītņu skaits: viena (2 teltis) 
Stundu skaits maršrutā (neskaitot pieeju): 8 stundas 
 
Laika apstākļi: saulains, bez vēja  
Orientēšanās maršrutā: laba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
 
Diena/Datums Maršruta raksturojums Laiks maršrutā 
1. diena, 
03.08.2008. 

 Pieeja. 
No alpīnistu nometnes „Ullutau” ar autobusu 
līdz alpīnistu nometnei „Džailik” (~ 2300 m 
vjl). 
Tālāk kāpiens pa taku gar trošu ceļu un pa 
kreiso morēnu līdz morēnas augšai. Pēc tam 
kalnu strauta šķērsošana pa labi un pa labo 
morēnu līdz klinšainam paaugstinājumam, 
kas atrodas starp Džalavčata un 
Ziemeļkojavgana ledājiem. Pēc tam travers 
uz augšu pa nobirām, kur atrodas augšējās 
naktsmītnes „Turi ozera” (~ 3000 m vjl). 

2 stundas 
(15:00-17:00) 

Virsotne “Uzlovaja”, 3895m (Fizkuļturņik-
Uzlovaja traverss) 

 

1. etaps – Celšanās plkst. 4:00, iziešana uz 
maršrutu plkst. 5:00.  pieeja līdz Džalovčat 
pārejai (3270m): morēna, akmens nobiras – 
traverss, sniega nogāze, klinšu taka 

2,5 stundas 
(05:00 – 07:17) 

2. etaps – traverss līdz Uzlovaja: 
sniega / ledus kuluārs, klinšu sienas, 50° 
sniega nogāze, 4 margas izmantojot 30-50m 
virves, klinšu sienas, 1 nolaišanās marga , 
trīssolis un traverss pa 40-50° sniega nogāzi. 

5,2 stundas 
(07:40 – 13:02) 

3. etaps – noeja līdz naktsmītnēm: stāva 
noeja pa asām nobirām līdz grēdas pārejai, 1 
nolaišanās marga , bergšrunds un plaisas 
ledājā, lēzena sniega nogāze, akmens 
nobiras-traverss, taka. 

2,3 stundas 
(13:25 - 15:43) 

2. diena, 
04.08.2008. 

Kopā maršrutā: 8.0 stundas 
3. diena, 
05.08.2008. 

Virsotne „VMF”, 3820m, maršruts 2B pa 
austrumu kori. 

8,3 stundas 
(05:10 – 13:30) 

3. diena, 
05.08.2008. 

Noeeja pa pacelšanās taku līdz a/n Džailik. 
Tālāk pa ceļu līdz a/n Ullutau. 

2,5 stundas 
(15:30 – 18:00) 
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 Rajona shēma 
 
 

 

2 1

3 

 
 1. attēls. Apkārtnes shēma 

 
 
 

 
Maršruta attēlojums uz kartes 

1 – pieeja naktsmītnēm un noeja līdz a/n Džailik (1. un 3. diena) 
2 – Maršruts (2. diena: Fizkuļturņik-Uzlovaja traverss) 
3 – pēdējais noejas posms līdz a/n Ullutau (3.diena) 

 – telšu vieta 
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2. attēls. Maršruts no Ozeri nometnes puses līdz Džalovčat pārejai (1. 
etaps) 

 

Uzlovaja 
FizkuļturņikVMF 

Džalovčat 
pāreja 

 
 3. attēls. Maršruts no Džalovčat pārejas līdz Uzlovaja virsotnei (2. etaps; 
skats no R puses) 
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Maršruta shēma 
 

 

Uzlovaja 

R10 250 m, II; kore

R9 80 m, 30°, I; siena

R8 120 m, II; ledus, „zāģis”

R7 40 m, II; plaukti

R6 40 m, I; kore

R5 20 m, 45°, III; dziļa plaisa

R4 40 m, 45°, II; žandarms
Fizkuļturņik 

R3 40 m, 25°, I; kore

R2 40 m, 45°, II; žandarms

R1 40 m, 30°, I; ledus, sniega kuluārs
Džalovčat pāreja 

4. attēls. Maršruta shēma no Džalovčat pārejas līdz Uzlovaja virsotnei (2. 
etaps) 
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Virsotne veikta pēc mācību cikla pabeigšanas un praktiskajām nodarbībām 
nodarbībām a/n Ullu-tau, iepriekš izejot 1B un 2A (RUS) virsotnes. 
 
1.etaps: 
05:00 izejam no nometnes. Pa stāvām akmens nobirām tiekam līdz morēnai, 
kura samērā lēzena. Traversā ejam pa stāvu akmeņainu nogāzi, apejot divus 
ezerus. Tālāk pretī Džalovčat pārejai maršruts turpinās sākotnēji pa ļoti lēzenu 
sniega lauku, kurš pakāpeniski paliek stāvāks. Tomēr salīdzinoši nelielais 
slīpums (ap 30°) un sniega virsmas cietība dzelkšņu lietošanu neprasa. Neilgi 
pirms pārejas maršruts turpinās pa klintīm un nobirām, taču nav sarežģīts un 
iešana sasaitēs nav nepieciešama. Uz pārejas nonākam 07:15. 
 
2.etaps: 
Ceļā dodamies 07:40. Maršruts sākas ar stāvām (un stingrām) klintīm, starp 
kurām izveidojušās smalkas nobiras. Izejam līdz stāvam apledojušam un ar 
sniegu pilnam kuluāram, kurā pirmais dalībnieks kāpjot pirmais izveido margu. 
Pa kuluāra labo malu uzkāpjam līdz plauktam. Tālāk seko apjomīgs un stāvs (ap 
45°) klinšu žandarms, kura pārvarēšanai kopskaitā tiek ierīkotas  3 margas.. 
Tālāko ceļu veicam ejot sasaitēs ar vienlaicīgo drošināšanu līdz pat Fizkuļturņik 
virsotnei. 
No Fizkuļturņik virsotnes dalībnieki ar vienlaicīgo drošināšanu ejot sasaitēs pa 
kori turpina ceļu uz virsotni Uzlovaja(5. attēls). Klintis ir stingras, vietām smalkas 
nobiras.  Maršutā nepieciešams pārvarēt vairākus nelielus klinšu žandarmus (6. 
attēls). Pārmaiņas drošināšana tiek izmantota pārvarot vairākus plauktus. Lielāku 
piepūli prasa „zāģa” apiešana, kur sākotnēji tiek ierīkota apm 20 m nolaišanās 
marga [dulferis] (8. attēls). Tālāk uzmanīgi gar klintīm traversā ejot tiek pārvarēta 
stāvas sniega nogāzes augšējā daļa līdz virsotnes Uzlovaja pakājei. Virsotnes 
ZR pusē ir mainīga stāvuma sniega nogāze (7. attēls), pa kuru virzāmies 
sasaitēs ar vienlaicīgo drošināšanu trīssoļa taktī. Pirms pašas virsotnes, sniega 
nogāzes stāvuma pieauguma dēļ pārejam uz klinšu nogāzi un virsotni 
sasniedzam pa akmeņainu kori plkst 13:00 (9. attēls). 
 
3.etaps: 
Noeja no virsotnes sākas pa Uzlovaja D pusi, vēlāk pagriežoties pa kreisi 
virzienā uz Adilsu pāreju. Noeja līdz pārejai ir stāva ar smalkām un asām 
nobirām, kur ļoti viegli izraisīt akmeņu nogruvumus. Nobirās grupa turas kopā 
viens aiz otra, ievērojot īpašu piesardzību. Ap 14:20 esam uz Adilsu pārejas 
(3300m) kur tiek ierīkota nolaišanās marga  [dulferis] 50 m garumā. Nolaižoties 
pa margu nonākam uz sniega lauka, kurā ir manāmas plaisas un bergšrundi, 
tāpēc, sniega lauku šķērsojam ejot sasaitēs. Tālākais ceļš līdz naktsmītnēm 
sakrīt ar 1.etapa sākuma daļu. Naktsmītnēs ierodamies 15:45. 
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Maršruta foto attēli 

 
 
 
 

5. attēls. Ceļā pa kori (R6). 

 
 
 
 

6. attēls. Pārvarot nelielus klinšu žandarmus (R6). 
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7. attēls. Tehniskā maršruta pēdējais posms ar virsotni 
Uzlovaja galā – skats no R7. 

 

 
 
 
 

8. attēls. Apejot „zāģi” R8 nācās lietot nolaišanās 
margu. 
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9. attēls. Uzlovaja virsotnē. 
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