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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

PASE 

Maršruta klase Tehniskā „A”  

Maršruta rajons, kalnu grēda/ Itālija, Francija, Alpi, Monblāna masīvs 

Virsotne, tās augstums, maršruts / 

 

Maršruta novietojums  

Monblāns, 4810 m, pa maršrutu „Eperon de 

la Tournette / Tournette Spur”  

DR - puse 

Grūtību kategorija  AD+ (UIAA IV+) 

 

Maršruta raksturojums 

Augstuma starpība  pieeja – 1660 m 
maršrutā – ~ 1440 m 

Sarežģīto posmu garums  pieeja - ~ 600 m  
maršrutā - ~ 1440 m 

Stundu skaits maršrutā  19 h (no Refuge Q.Sella līdz Refuge Abri Vallot) 

Vadītājs Māris Dauškans (LACA, Latvija) 

Dalībnieki  Jānis Bisters (LACA, Latvija) 

Laiki: 

Pieeja (līdz Refuge Q.Sella) 

Atpūta (slikto laika apstākļu dēļ) 

Izeja uz maršrutu 

Virsotnes sasniegšanas 

Sasniegts Refuge Abri Vallot (4362 m) 

Noeja uz Le Nid d`Aigle (2374 m) 

 

28.-29.06.2010. 

30.06.2010. 

01.07.2010. 02:45 

01.07.2010. 20:40 

01.07.2010. 21:45 

02.07.2010. ~ 3h 
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

MARŠRUTA RAKSTUROJUMS 

Detalizēts kāpiena apraksts 
* Pieeja: 
28.06.2010. 
No La Visale (Itālija, 1730m) uzsākts iet uz Refugr Q.Sella plkst 7:15. Maršruts marķēts ar dzeltenu krāsu. 
MontBlanc ledājs sasniegts ~ 11:45. Ceļš tehniski vienkāršs 
Tālāk kāpšana pa ledāju, kura nogāzes slīpums no 35º līdz 60º.  Kāpšanas laikā izmantota pārmaiņus 
drošināšana, izmantotas ledusskrūves, lai izveidotu stacijas. Aptuveni pēc 600m nogāze kļūst lēzenāka, bet 
turpmākais ceļš apgrūtināts lielo plaisu dēļ. Izmantojot pārmaiņus drošināšanu tika pārvarētas plaisas un uzsākts 
kāpiens pa klintīm, kuras vietām sedza sniegs un ledus. Pēc plkst. 18:00 tika nolemts atrast piemērotu vietu 
nakšņošanai.  
29.06.2010. 
Kāpšana uzsākta ~ 8:30. Sākumā sniega nogāze ar klints saliņām. Pēc tam pa klinšu kori. Maršruts marķēts ar 
tūriņiem. Tehniski nav grūt, tāpēc pārvietošanās ar vienlaicīgo drošināšanu. Maršruta pēdējais posms (~ 150m) 
ved pa šauru klinšu kuluāru, kurā daudz sniega un klintis apledojušas. Drošināšanas nolūkos tiek izmantotas 
cilpas (drošināšanas punkti ir ērti). Aptuveni plkst. 11:30 tika sasniegts patvērums Refuge Q.Sella.  
Atlikušajā diena tiek veltīta atpūtai. 
* Atpūtas diena:  
30.06.2010. 
Uz maršrutu bija plānots iziet ne vēlāk kā plkst. 2:00. Sliktās redzamības dēļ plānotā iziešana atlikta.  
* Virsotnes diena: 
01.07.2010. 
Plkst. 00:00 lietus. Tika nolemts nogaidīt. Aptuveni plkst. 1:30 laika apstākļi ātri sāk uzlaboties. Iziets uz 
maršrutu plkst. 2:45.  
Sākumā pa klintīm uz leju līdz nelielai sniega sedlienei. Izmantota tiek pārmaiņus drošināšana, jo klintis ir 
slapjas un slidenas. Gaisa temperatūra jūtami pazeminās.  
Posms R3-R4. Maršruts ved pa sniega ledus nogāzi, kuras stāvums 45°-50°. Sniega kondīcija slikta, tāpēc 
kāpšana samērā nogurdinoša. Plkst. 5:00 tika sasniegta sniega sedliene pirms Monblāna ledāja.  
Monblāna ledāja šķērsošana. Tehniski viegls posms, bet jābūt īpaši piesardzīgiem jo ledāja plaisas sedz sniegs. 
Šķērsojot tiek izmantota vienlaicīgā drošināšana. 
Posms R5-R6. Garākais un fiziski grūtākais posms (~ 1100m). Sākumā jāpārvar diezgan plats bergšrunds. 
Turpinājumā pa sniega nogāzi tika iziets uz klinšu kores (ribas) pa kuru turpinājās kāpšana ar gan ar vienlaicīgo, 
gan ar pārmaiņas drošināšanu. Nogāzes slīpums līdz 45°. Posma otrajā daļā nelieli etapi ved pa šauru sniega kori 
(jāuzmanās – sniega karnīzes). Posma noslēdzošajā daļā pēdējais klints etaps – monolīta klints plāksne 15-20m, 
kuras stāvums varētu pārsniegt 50°.  Tehniski grūtākā vieta šajā posmā. Lai pārvarētu, tiek veidotas stacijas no 
cilpām, vadošais kāpj izmantojot apakšējo drošināšanu (mugursoma tiek atstāta lejā un pēc tam uzvilkta). 
Aptuveni 20:15 tika sasniegta galvenā kore – klasiskais maršruts uz virsotni. Mugursomas atstātas, piedrošinātas   
un turpināts ceļš uz virsotni.  
Virsotne sasniegta plkst. 20:40. Virsotne pavadītas aptuveni 15 min.  
* Noeja: 
Pa klasisko maršrutu tiek noiets līdz Refuge Abri Vallot (4362m), plkst. 21:45, kur pārnakšņots. 
02.07.2010. 
Pa klasisko maršrutu no Refuge Abri Vallot uz Refuge de Guter un pēc tam gar Lielo kuluāru, Refuge Tete 

Rouse uz Le Nid d`Aigle (~ 3h). 

Piezīmes: Dažādos maršruta aprakstos, šī maršruta grūtība ir klasificēta no AD līdz D-. Tehniskā sarežģītība pie 
teicamiem maršruta apstākļiem (sniega/ledus kondīcija, klinšu maršruta stāvoklis) nav grūtāka par AD, bet 
ņemot vērā to, ka maršruts ir kombinētais, grūto posmu garums sasniedz 1440 m, kā arī ievērojamais augstums 
vjl., tad šo maršrutu var klasificēt kā AD+, bet ne augstāk.  
Laika apstākļi: no rīta skaidrs, vēlāk sāk palikt mākoņains. Virsotnes diena – pēcpusdienā liela pērkona negaisa 
iespējamība. 
Orientēšanās maršrutā - teicama. 
 
 

Nokļūšana rajonā / Transports 
lidmašīna: Rīga-Milāna, autobuss: Milāna – Turīna,  automašīna: Turīna – Kourmaiera. 
 
 
 

Piezīmes par laika apstākļiem rajonā 
Laika posmā no 28.jūnija līdz 2.jūlijam (2010.g.) laika apstākļi mainīgi. Agri no rīta laiks parasti skaidrs, bet jau 
aptuveni ap plkst. 8:00-9:00 sāka palikt mākoņains. Pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Vakarā un naktī  
lietus. 
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

Maršruta shēma 

 
 

1. maršruta sākums, nakšņošanas vieta teltī pie du Miage ledāja ~ (1650 m vjl.) 

2. nakšņošanas vieta teltī (~ 3000 m vjl.) 

3. Refuge Q.Sella (3396 m vjl.)  

4. Refuge Abri Vallot (4362 m vjl.) 

Dzeltenā līnija – pieeja maršrutam (ceļš uz Refuge Q.Sella) 

Sarkanā krāsā – maršruts uz virsotni 

Zilā krāsā – maršruts no virsotnes 

 

Nr. p.k. Posms Augstuma starpība Nogāzes slīpums Grūtība Piezīmes 

1. R0 – R1 + 750 m līdz 15° F slēgts ledājs 

2. R1 – R2 + 600 m 45° - 60° AD+ vaļējs ledājs 

3. R2 – R3 + 300 m līdz 45° PD II (F3b) kombinēts 

4. R3 – R4 + 300 m 45° - 50° AD+ sniegs/ledus 

5.  R4 – R5 - 50 m / + 30 m līdz 25° F slēgts ledājs 

6. R5 – R6  + 1100 m 40° - 45° AD II/III (F3b/F4a) kombinēts 

7. R6 – virsotne + 50 m līdz 30° F sniegs/ledus 

8. virsotne - patvērums - 450 m līdz 25° F sniegs/ledus 
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

MARŠRUTA ATT ĒLS 
 

(attēls no http://www.camptocamp.org/routes/56730/fr/mont-blanc-eperon-de-la-tournette) 

 

Sarkanā līnija – maršruts uz virsotni; 
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

RAJONA SHĒMA 
(kartes fragments) 

 
 

1 – nakšņošanas vieta teltī (pieejas laikā, ~3000 m vjl.), 

2 – Refuge Q.Sella (3396 m vjl.), 

3 – virsotne Monblāns (4810 m vjl.), 

4 – Refuge Abri Vallot (4362 m vjl.), 

Dzeltenā līnija – pieeja maršrutam 

Sarkanā līnija – maršruts uz virsotni 

Zilā līnija – maršruts no virsotnes 
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

ATTĒLI 
 

 

Maršruta posms R0-R1 (Miage ledājs) 

 

Nakšņošanas vieta pieejas laikā 



8(11) 

Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

 

Maršruta R2-R3 posma pirmā puse  
 

 

Refuge Q. Sella  
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

 

   

Maršruta posms R3-R4 un J.Bisters tuvojas punktam R5 pie lielā bergšrunda 

   

J. Bisters izlūko ceļu pār bergšrundu un 

atpūta maršrutā / sniega kausēšana (R5-R6 posms) 
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

 

Maršruta posms R5-R6 

 

 

J. Bisters tuvojas punktam R6 
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Atskaite Par uzkāpšanu virsotnē Monblāns pa Eperon de la Tournette, AD+ (UIAA IV+) 
 

   

Virsotnē – Māris Dauškans (pa kreisi) un Jānis Bisters (pa labi) 

 

Ceļš no virsotnes uz patvērumu Refuge Abri Vallot 

 

 

 


