
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATSKAITE 

Latvijas čempionātam alpīnismā 

Par uzkāpšanu Arhimēda smailē pa A kori,  

4010 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Komandas vadītājs: _____________________ 

                                             O.Mirošņikovs 

Rīga, 2014. g. 



Pase 

 

Maršruta klase Tehniskā klase B 

Maršruta rajons Bezengija, Centrālā Kaukāza, Kabardino-

Balkārija, Krievija 

 

Virsotne, tās augstums, maršruts Arhimēda smaile pa austrumu kori, 4010 m 

(N.Ļeonova maršruts, 1964.g.) 

 

Grūtības pakāpe 3A (RUS), AD (IFAS) 

 

Stundu skaits un maršruta datums 16.08.2014,  15 stundas 20 minutes (3:40-

19:00)  

 

Dalībnieki Konstantīns Beļajevs 

Juļija Kaļeinikova 

Deniss Teplihs 

Alexey Moskaļenko 

Nadežda Dubina 

Vadims Potehins 

Oļegs Mirošņikovs 

 

Kluba nosaukums a/k “Traverss” 

 

Komandas treneris Oļegs Mirošņikovs 

 

 

 



Maršruta raksturojums 

 

Augstuma starpība 610 m 

Maršruta garums 4.10 km 

Reljefs, stāvoklis, laiks Ledus, sniegs, klintis, saulains laiks, 

lietus 

 

 

Āķu skaits maršrutā: 

Ledusskrūves Klinšu āķi Cilpas Ieliktņi 

32 5 12 8 

 

Maršruta etapi: 

№ Etaps Laiks (16.08.2014) 

I Maršruta sākums no “Golubjatņa” būdas 3:40 

II Pieeja pie Urālu pārējas sākuma  4:35 

III Izeja uz Urālu pārējas kori  8:00 

IV Atslēgposma iziešana un izeja uz "dulfera caurumu"  11:25 

V Virsotnes sasniegšana 12:00 

VI Maršruta nobeigums pie “Golubjatņa” būdas 19:00 

 

 



Maršruta apraksts  

 

Etaps I-II  

No “Golubjatņa” būdas uz augšu pa ledāju Mazais Ukju līdz Urālu pārējas sākumam.  

(Etapa garums – 1.25 km)  

Etaps II-III 

Pa platu stāvu sniega – ledus nogāzi (līdz 45 grādiem) uzeja Urālu pārejā. Gājām pa vidu, uzejas 

apakšdaļā pa labi ir paaugstināta akmens bīstamība (att.2). Nogāzes vidējā daļā ir tīrs ledus (150 

m). Uzeju veicām, organizējot margas uz ledus āķiem. Nogāzes apakšdaļā ir diezgan platas 

plaisas, augšdaļā – bergšrunds. Cauri bergšrundam izeja uz kori.  

(Etapa garums – 400 m) 

Etaps III – IV 

No kores žandarmu apgājām pa labi, ejot pa plauktu un pa sienu uz augšu (att.3), pēc tam ir īsa 

noeja iegruvumā. No iegruvuma noeja pa plauktu pa kreisi (uz dienvidu pusi) 10-15 m, pēc tam 

gājām uz augšu pa labi pa neskaidri izteiktu iekšējo leņķi 30 m līdz korei (att.4). Pa kori (plats 

leņķis – kamīns) - uz žandarma virsotni (att.5) 

No žandarma virsotnes gājām uz rietumiem gar kori līdz izcilnim, no tā – 15 m nolaišanās ar 

dulferi. Tālāk pa klintīm pa kreisi no kores, noeja līdz pārsedzei (dulfera caurums) (att.7)  

(Etapa garums – 250 m) 

Etaps IV-V 

No pārsedzes pa plauktiem un vienkāršām sagruvušām klintīm pa kreisi no kores uz augšu uz 

virsotnes plecu, tālāk traverss pa kreisi pa plauktu līdz priekšvirsotnes tornim (att.6). Uzeja tornī 

no dienvidiem pa klinšu kuluāru, un pēc tam izeja uz Arhimēda smailes virsotni. 

(Etapa garums – 250 m) 

Etaps V-VI 

Nolaišanās ar dulferi caur pārsedzi (dulfera caurums) (att.7) pa nogruvušām klintīm līdz Urālu 

pārejas ledus nogāzei (3 dulferi). Tālāk pa ledu uz leju un pa labi uz ledus nogāzes vidu. Noeja 

pa ledus nogāzi pa margām. Pēdējais noiet ar apakšējo drošināšanu un drošināšanas 

starppunktiem uz ledus āķiem. Tālāk uz leju pa uzejas ceļu līdz “Golubjatņa” būdai (Etapa 

garums – 1.95km) 



Maršruta virsotne 

 

1.att. Urālu pāreja un Arhimēda smaile  



Maršruta bildes  

 

2.att. Urālu pāreja  

 

3.att. Kore 

 



 

4.att. Atslēgposma apakšdaļa  

 

5.att. Izeja uz žandarma virsotni  

 



 

6.att. Uzeja virsotnē 

 

7.att. Pārsedze "Dulfera caurums"  



Virsotnes sasniegšanas pierādījumi 

 

 8.att. Virsotnē 

 

 



Zīmīte no virsotnes 

 

9.att. Zīmīte 

 


