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Maršruta pase 
 
Maršruta klase:  Traverss 
Atrašanās vieta: Krievijas Federācija, Karačajevas-Čerkeskas apgabals, 

Rietumkaukāzs, Uzunkolas ieleja 
Maršruts, virsotnes:  Trezubeca traverss no rietumiem uz austrumiem 
Virsotnes:   Trezubeca 1.rietumu (3433m), 2.rietumu un Austrumu (3460m) 
Grūtības kategorija:  2B (Krievijas klasifikācija) 
Pirmgājiens vai  
maršruta atkārtojums:  Atkārtojums 
Komanda:   LACA 1.gads 
Komandas sastāvs:  Pēteris Kūlis (vadītājs, 1.kategorijas instruktors) 
    Vilnis Bušs (otrs vadītājs, 1.sporta klase) 
    Inese Birģele 
    Inga Bleidele 
    Ilze Dzene 
    Agnese Kurzemniece 
    Augusts Reinis Logins 
    Ģirts Ozolkāja 
    Modris Supe 
    Sanda Svetoka 
 
Maršruta raksturojums 
 
Augstuma starpība:  660m 
Reljefs, maršruta stāvoklis: Klintis 
Maršrutā pavadītais laiks: 2h 30min/ 8h 30min/ 2h 
Nometne:   Mirdi kalnu grēdas cirkā, zālainā vietā; teltis 
Maršruta punkti:  Pieeja no alpīnistu nometnes „Uzunkola” 2h 30min 

Virsotnes dienā: 6:00 iziešana 
    8:30 2.Rietumu virsotne 
    9:15 1.Rietumu virsotne 
    11:30 pāreja 
    13:00 Austrumu virsotne 
    14:30 atgriešanās nometnē 
Laika apstākļi: Vietām migla, vēlāk – migla kļūst biezāka; pēc pl.11iem – 

neliels lietus, sniegs 
Orientēšanās maršrutā: Nedaudz apgrūtināta miglas dēļ 
Komandas ekipējums: 3 virves, 2 žumāri 
Individuālais ekipējums: Sistēma, 3 samenes, 4 karabīnes, ķivere, ledus cirtnis 
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Karte – ar zilu maršruts no nometnes uz naktsmītnēm un tālāk – uz virsotni 
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Maršruta apraksts 
 
Datums Maršruta raksturojums Maršrutā 

aizvadītais 
laiks 

31.07.2009. Pieeja  
No alpīnistu nometnes „Uzunkola” (~1800m v.j.l.) uz 
naktsmītnēm ~2800m augstumā, Mirdi kalna pakājē 
• Maršruts pie alpīnistu nometnes šķērso Uzunkolas upi 
• Tālāk gar upes malu uz leju 400m lēzena taka līdz 

strautam, kas ietek Uzunkolas upē 
• Gar strautu pa kreisi taisni uz augšu stāva taka līdz 

naktsmītņu vietai 
• Naktsmītnes atrodas Mirdi grēdas cirkā, lēzenā, zālainā 

vietā; blakus strauts 

2h 30min 

01.08.2009. Blakus virsotne 
• Krugozor Mirdi traverss (2A maršruts) 

~9h 

02.08.2009. Virsotne 
• Iziešana uz virsotni pl.6:00. Pēc lietus iepriekšējā naktī 

laiks noskaidrojies, vietām skatu aizsedz miglas mākoņi 

 

 • No naktsmītnēm pa taku A virzienā, līdz, apejot ‘ribu’ no 
labās puses, skatam paveras Trezubec masīvs.  
Pēc tam pa akmeņainu nobiru nogāzi taka iet uz augšu, uz 
pārejas pusi starp Krugozor Mirdi un Trezubec masīviem. 
Īsi pirms pārejas pagriežamies nedaudz pa labi, virzienā 
uz Trezubec Rietumu virsotnēm, turpinām uz augšu līdz 
pl.7:00 sasniedzam klintis ~3100m augstumā. Migla kļūst 
biezāka, redzamība apgrūtināta (R0) 

1h 

 • Tālāk gar klinšu sienu traversējam pa labi uz augšu, 
sasniedzam Trezubec klinšu grēdu; 300m (R1/R4) 

1h 30min 

 • Virzoties R virzienā pa Trezubec grēdas dienvidu pusi, 
pl.8:30 traversā sasniedzam 2.Rietumu virsotni (2 margas, 
50m) (R2) 

2h 30min 

 • No 2.Rietumu virsotnes turpinām R virzienā uz 1.Rietumu 
virsotni (sasniedzam pl.9:15); 3 margas, 20m (R3) 

3h 15min 

 • Pl.10:00 atgriešanās R1/R4 4h 
 • Tālāk gar grēdas Z pusi dulferis 30m uz leju (III gr.kat.) 

(R4-R5) 
 

 • Pēc tam 30m traverss gar grēdas Z pusi (II+ gr.kat.), tālāk 
pa grēdas kori līdz dulferim grēdas Z pusē 140m (III 
gr.kat.) (R5-R6)  

 

 Dulferis 40m uz leju pa akmeņainām nobirām grēdas Z 
pusē. Pēc dulfera – plaukts, pēc kura jāpakāpjas pa nogāzi 
20m uz augšu, sasniedzot kalnu pāreju starp Trezubeca 
Rietumu un Austrumu virsotņu masīviem (pl.11:30, R7) 

5h 30min 

 • No pārejas pa akmeņainu taku gar grēdas D pusi, garām 
žandarmam, pakāpjamies līdz kalnu grēdai Austrumu 
virsotnes austrumu pusē (pl.11:45, R8). Sāk snigt neliels 
slapjš sniegs 

5h 45min 

 • Pakāpjamies uz kalnu grēdu (5m siena, 1 marga) un tālāk 
virzāmies pa grēdu R virzienā, līdz sasniedzam Austrumu 

6h 15min 
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virsotnes piekāji (1 marga, 15m) (R9) 
 • Pl.13:00 sasniedzam Austrumu virsotni (1 marga, 8m, 800, 

IV gr.kat.) (R10) Laiks mākoņains, turpina nedaudz snigt 
7h 

 • No virsotnes pa to pašu ceļu atpakaļ līdz R7 (R10-R9 
posmā dulferis, R9-R8 – jau uzliktās margas) 

8h 

 • No pārejas uz leju pa akmeņainu nobiru nogāzi (traversā, 
uzmanoties no krītošiem akmeņiem), atgriežoties uz takas, 
pa kuru no rīta tika veikts gājiens uz augšu. 
Pl.14.30 sasniedzam nometni 

8h 30min 

 • Vēlāk noeja uz alpīnistu nometni „Uzunkola” (pl.15:30 – 
17:30) 

+2h 

 
 
 
 
Fotogrāfijas 
 

 
 
 
Kopskats uz Trezubeca Rietumu virsotnēm ar uziešanas ceļu (sarkans) un noiešanas ceļu 
(rozā); tālāk pa labi – ceļš uz/ no Trezubeca Austrumu virsotnes [foto – no Interneta] 
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Uzeja uz 2.Rietumu virsotni (virsotne kreisā pusē augšā) – R1-R2 
[foto – Agnese Kurzemniece] 
 

 
2.Rietumu virsotne; skats no 1.Rietumu virsotnes puses [foto – Agnese Kurzemniece] 
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Uz 1.Rietumu virsotni; skats no 2.Rietumu virsotnes puses (R2-R3) [foto Inese Birģele] 
 

 
1.Rietumu virsotne (no 2.Rietumu virsotnes puses) [foto Pēteris Kūlis] 
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R4 dulferis [foto Inga Bleidele] 
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R5-R6 posms – traverss un pārgājiens pa kori līdz R6 dulferim [foto Inese Birģele] 
 

 
R8 – uzkāpšana uz kalnu grēdas pirms Austrumu virsotnes (virsotne fonā ar ‘mietu’) 
[foto Agnese Kurzemniece] 
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Austrumu virsotne (no A puses) (R9) [foto Inga Bleidele] 
 

 
Austrumu virsotnē [foto Pēteris Kūlis] 
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Lejupceļš no Austrumu virsotnes uz pāreju (R7); žandarms tiek apiets no D puses 
[foto Inga Bleidele] 
 
 
 
 
Secinājumi 

• Tehniski interesants, piesātināts maršruts 
• Drošināšanas punktos (dulferu, margu vietās) ir atstātas cilpas – nav nepieciešams 

atstāt savu inventāru 
• Maršrutu iespējams veikt miglainā laikā, taču tas apgrūtina pareizā maršruta atrašanu 
• Maršrutā nav pieejams ūdens, tas pietiekošā daudzumā jāņem līdzi 

 
Atskaiti sagatavoja 

• Inese Birģele 
• Agnese Kurzemniece 
• Sanda Svetoka 
• Inga Bleidele 
• Ilze Dzene 
• Augusts Reinis Logins 
• Ģirts Ozolkāja 
• Modris Supe 

 


