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Maršruta pase 
 

Maršruta klase Klinšu/Ledus klase 

 
Maršruta rajons Itālija, Arco, Alpi 
Virsotne Colordi est 

Maršruta atrašanās vieta                                                            dienvidaustrumu puses siena 
 
  

Augstums 300 m 

Maršruts  Festival 

 Grūtibas kategorija 7c  (FRA) ,pirmkāpiens 

Komanda BJC Daugmale 

Instruktors Kaspars Vilks 

 

Maršruta raksturojums 
 

Maršruta posma garums -300 m 

Reljefs, maršruta stāvoklis: Klints slīpums 60-105°, klintis 

Stundu skaits maršrutā 3 st.  

Laiki: Iziešana no nometnes 04:30 ( 12.07.14) 

Maršruta sākums                                                                          04.50 (12.07.14) 

Virsotnes sasniegšana                                                                08.00 (12.07.14) 

 Atgriešanās  nometnē                                                        10 :00 (12.07.14) 
 

Izmantotais Inventārs                                                                 Fifi ( 2 gab.) 
                                               Karabīnes (4 gab.) 

                                       Cilpas ( 5 gab. ) 
                                     Virve ( 58 m. ) 
                                     Frendi 3gab. ) 

                                        Ielikņi (5 gab.) 
                                    Grigri (2 gab.) 

                                            Atsaites ( 15.gab) 

Stacionaro staciju skaits maršrutā 8 gab. 
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Komandas vadītājs  Kaspars Vilks 

Santa Grigorjeva SMK (klinšu kāpšanā) 

Kaspars Vilks  SMK (klinšu kāpšanā) 

 

Dalībnieki 



                                                                 

Colordi est  maršruta pārskats 

                     

                                                                                                      

                                                 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Maršruta apraksts 

Pieeja. 

Celšanās notika ap plkst. 4:00, izgājām no nometnes precīzi 4:30. 

 Laiks ārā skaidrs, vēju sajust nevarēja, bet bija dzirdamas šalkas virsotnes augšējā daļā, saģērbāmies silti, paņēmām vakarā 
sagatavotās somas un devāmies ceļā .Mūsu ceļš sākās kempingā Arco, kas ir teju vai blakus maršrutam un prasa vien nieka 10 
minūtes, lai tiktu pie maršruta un sāktu savu kāpienu pretī nezināmajam. Pirmie pāris metri jāveic līdz maršrutam pa asfalta 
segumu, bet tad pāriet uz adekvātu taku, kas liek manīt to ka maršruti tajā sektorā ir pieprasīti. Lai gan mūsu izvēlētais maršruts 
ir 7c pēc Franču kategorijas, tomēr tas nebija atzīts maršruts un bija gan neparedzētas aizķeršanās, gan neprognozētas pārejas no 
sporta kāpšanas uz tradicionālo kāpšanu sportiskajā režīmā. Uzturoties vairākas dienas šajā reģionā bija redzama aktivitāte pie 
klints sienām, bet ievācot informāciju no vietējiem mūsu maršuts nebija kāpts jau vairākus mēnešus. Tad nu zemāk būs redzams 
ieskats mūsu kāpienā.  

Maršruts. 

Lai izietu maršrutu  ir jāveic 10 posmi.  

04:50 sākam kāpt. Par cik treniņā noskaidrojām, ka Kaspars kā pirmais kāpējs kāpj ātrāk, tātad viņš dodas maršrutā pirmais, bet 
šis nebija vienīgais iemesls pēc kā izvērtējām šo rīcību, tā kā ārā bija melna tumsa, tad Kaspars kāpa kā pirmais pirmās 3 virves, 
jo tomēr noderēja pieredze ar lukturīti, jo telpiskās vides samazinājums apgrūtina pašu kāpienu un nācām pie secinājuma, ka 
jākāpj Kasparam. 

• Maršrutā posms no R0 līdz R1(35 m) Pirmo virvi kāpj Kaspars gan dēļ grūtības pakāpes, gan tāpēc, ka ārā ir 
pilnīgi melna tumsa un Santa nav radusi kāpt sienas šādos apstākļos. Pirmā virve prasa vairāk laika nekā bijām 
plānojuši un nākas iespringt, lai paliktu pie grafika. Pats maršruts ir tendēts vairāk uz berzi un saskatāmu aizķeru 
nav, līdz ar to tumsas apstākļos ir grūtāk orientēties. Pirmo reizi lietā liku Petzl NAO lukturīti un atsauksmes 
kolosālas. 

• Maršrutā posms no R1 līdz R2 (25 m), 90
0
 (grādu slīpums),  Turpinam kāpt tumsā un otrā virve nesagādā 

nekādas problēmas, tāpēc varam nedaudz atgūt laiku. Pats maršruts viegli kāpjams, jo ved pa plaisu un nav daudz 
jāorientējas aizķeru meklēšanā. Maršutu abi kāpēji izskrien 14 minūtēs. 

• Maršrutā posms no R2 līdz R3 (25 m), 80
0
 (grādu slīpums) ir ļoti interesants. Vispirms 10 m ir jāveic uz labo 

pusi pa kamīnveida izliekumu, bet pēc tam 15m jāvirzās uz kreiso pusi, kas pirmajā reizē radīja šaubas un bija 
neuzticība kāju darbībai, kas beigās noveda pie kritiena un nācās doties atpakaļ uz staciju. Atkārtojot kāpienu bija 
radusies pārliecība un ticība saviem spēkiem, kā arī jau skaidrākas bija debesis, kas ļāva labāk saskatīt maršrutu. 
Pēdējie 15m bija bolderinga kustību apkopojums, kur pie katras kustības bija jāpārtver aizķere, lai pie viņas 
varētu noturēties un veikt nākamo kustību.  

• Maršrutā posms no R3 līdz R4 (30 m), (70-85
0
 grādu slīpums) ir mazliet grūtāks nekā bija plānots. Maršruts 

iet pa diezgan seklu plaisu, pirkstus ir grūti ielikt, pēc 25 m ir karnīze, pie kuras mazliet sanāk apdomāties. Stacijā 
viens āķis, papildus savi punkti. Maršrutā tiek izmantoti, ielikņi un fifi. 

• Maršrutā posms no R4 līdz R5 (35 m), (līdz 75
0
 grādu slīpums) nesagādā lielas problēmas. Maršruts ved 

taisni uz augšu pa stūri, pēc tam mazliet pa kreisi.  

• Maršrutā posms no R5 līdz R6 (15 m), (75
0
 grādu slīpums) . Posms īss, taču jākāpj ļoti uzmanīgi. Vispirms pa 

iekšēju stūri, tad seko neliela plaisa (~4-5 m), tad atkal iekšējs stūris. Stacija atkal uz plaukta, ir viens āķis, 
papildus savi punkti.. Posmā tika izmantoti frendi, fifi un ielikņi 

• Maršrutā posms no R6 līdz R7 (35 m), (85
0
 grādu slīpums) . Posms tiek veikts mierīgi un nesteidzoties. 

Maršruts ved taisni uz augšu un minimāli pa labi, maršruts paliek vairāk negatīvs Šis posms ir slidens, tas sagādā 
mazliet problēmas, jo grūtāk paļauties uz savām rokām un kājām. Stacija uz plaukta, aprīkota ar diviem jauniem 
āķiem, blakus redzami vecie āķi. 

• Maršrutā posms no R7 līdz R8 (30 m), (līdz 95
0
 grādu slīpums)  Maršruts turpinās diezgan slidens, kāpšana 

notiek pa iekšēju stūri, , tad seko 10 m plaisa, kur nav lielu kabatu. Pēc tam seko vertikāla siena ar labām un 
lielām aizķerēm. Stacija aprīkota ar 2 āķiem. 

• Maršrutā posms no R8 līdz R9 (45 m), (līdz 105
0
 grādu slīpums)  Šis posms kā jau iepriekšējie 2 posmi arī ir 

slidens. Maršruts ved taisni augšā, tad seko liela pārkare, pēc kuras seko vēl viena neliela pārkare, tad virzoties uz 
labo pusi 5 m traverss un pa plaisu uz augšu. Maršrutu sarežģīja pārkares, kas padarīja grūtāku virves ieņemšanu 
un izdošanu. Stacija aprīkota ar 2 āķiem. 

• Pēdējā virve R9 līdz R10 (25m) ved taisni augšā un Santa šo virvi izskrien nieka 8 minūtēs, kas liek manīt, ka 
virve ir viegla. Santa nonāk virsotnē 07.50 un Kaspars pievienojas 08.01 

 Virsotnē mūs sagaida liels krusts un patīkami laikapstākļi, kas lika labāk saredzēt burvīgo Arco un skaisto 
ainavu, kas vijās ar kalniem un Gardes ezeru. Tādejādi laiks ir 08:01 kad pabeidzam maršrutu. Lejup ceļš veda 
mūs pa akmeņainu taku līdz pat asfaltam un tad līdz nometnei. 



 

          Dienasgrāmata 

 

          Rīts sākas ar siltu tēju un pēdējiem plānojumiem par maršrutu, tiek vilktas paralēles ar iepriekš 

veiktajiem kāpieniem un izvērtēti lēmumi par iespējamajiem sarežģījumiem. Esam kāpuši kopā jau vairākus 

gadus tāpēc zinām un izvērtējam iepriekšējās dienas uzdevumus, jo ir tāds teiciens „Rīts gudrāks par 

vakaru”. Esam paēduši un varam doties ceļā, somas nav jākārto, jo tas jau tika izdarīts iepriekšējā vakarā ar 

mērķi ilgāk pagulēt, ja sākumā tas bija tikai Santas niķis pēc iespējas ilgāku laiku novilcināt guļammaisā, tad 

jau pēdējie agro rītu kāpienos ir pierādījies, ka Kasparam ar ir pielipis šis niķis vai stiķis. Bet ko nu vairs - 

abi ir gatavi un dodas ceļā jaunām iedvesmām un izaicinājumiem. 

          Ejot uz maršruta sākumu, kas bez maz vai ir tepat telts priekšā tikai atliek aizvērt telti un uzvilkt 

kurpītes ir pietiekoši interesants un pacilājošs, jo tiek plānoti jau nākamie maršruti nemaz nezinot kādas 

grūtības sagādās šis maršruts ar nosaukumu Festival. Tā kā abi kāpēji piedalās sacensībās un kopā kāp lielās 

sienas, tad šī siena netiek izvēlēta uz veiksmi, bet gan ar mērķi izkāpt divas virves, kas ir vienas no 

grūtākajām uz šīs sienas Colordi. Attiecīgi trešā (7b) un ceturtā virve (7c) kas prasīja īpašu piepūli un 

koncentrēšanos, abi maršruti ir pilnīgi atšķirīgi viens no otra un aizrauj ar savu graciozo novietojumu uz 

sienas. Trešā virve attiecīgi (7b) gāja pa nosacītu kulāru ar tādu kā izvirzījumu uz āru un bija jūtams vējš, 

kas tajā brīdī bija pastiprinājies un savstarpējā komunikācija bija jau apgrūtinoša, bet uzkrātā pieredze un 

sacensību atstrādātā tehnika šajā gadījumā nostrādāja un Kasparam palīdzēja sasniegt staciju bez noraušanās 

un tātad attiecīgi veikt kāpienu sportiskajā variantā. Santa attiecīgi kā otrā veica kāpienu un uzkārās vienā no 

beigu posmiem, bet tas netraucēja viņai atlikušajos kāpienos, drīzāk motivēja vēl vairāk un radīja iekšējo 

stimulu. Veicot trešo virvi esam nonākuši stacijā un saprotam, ka nākamā virve ir tā, pēc kuras esam tik ļoti 

jau noilgojušies, jo esam jau plānojuši šo maršutu vairākus mēnešus. Veicam mazu atelpu, tiek uzkostas 

pāris uzkodas un esam gatavi kāpt tālāk. Visnotaļ visa šī gatavošanās un maršruta pētīšana atstāja tādu kā 

nogurumu galvai, jo visu laiku neatstāja tā sajūta ka nedrīkst kļūdīties un nav atkāpšanās varianta, tapēc 

varbūt nesanāca izkāpt ar pirmo reizi ceturto virvi, kā rezultātā apstājos pie 7 atsaites, lai gan palika tikai 3 

atsaites nespēju atrast sevī spēkus un izdarīt to, tāpēc nācās atgriezties stacijā pie Santas. Uzklausīdams 

padomus un aizrādījumus kas tika veikti nepareizi kāpiena brīdī Kaspars ir apņēmības pilns un dodas otro 

reizi ceturtajā virvē. Arī ir dzirdams uzmundrinājums no citas pāru sasaites, kas kāpj blakus maršrutā un dod 

vajadzīgo stimulu izdarīt šoreiz un neatgriezties atpakaļ lai ko tas prasītu. Santa atrodoties stacijā un drošinot 

Kasparu kāpienā, uztraucas tajā brīdī vairāk nekā Kaspars un aiztur elpu tajā brīdī kad viņš nonāk pie 7 

atsaites un to veic pārliecinoši itkā to jau būtu darījis neskaitāmu reižu. Sasniedzot staciju ir neviltots 

gandarījums par padarīto. Kad abi dalībnieki veic ceturto virvi, abiem iezogas galvā ideja, ka viss jau ir 

padarīts, bet patiesībā vēl pat nav puse no maršruta tapēc jāatrod jauna motivācija un jādodas sienas 

iekarošanā. Nākamās trīs virves kāpj Santa un to veic bez apgrūtinājuma, lai gan treniņos bažījāmies, jo 

nesanāca tik ātri aprast ar dolomīta reljefu, bet šajā dienā tas nelika manīt par to. 

         Mājupceļš nebija grūts, tas bija tikai garš. 
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                                                 „Festival”  maršruta shēma  

 

 

 

              R0 līdz R1 (35 m) 7a 

R1 līdz R2 (25 m) 6b 

R2 līdz R3 (25 m) 7c A1 

R3 līdz R4 (30 m) 7b 

R4 līdz R5 (35 m) 7a 

R5 līdz R6 (15 m) 6a 

R6 līdz R7 (35 m) 6c 

              R7 līdz R8 (30 m) 7a 

R8 līdz R9 (45 m) 6c 

R9 līdz R10 (25 m) 5c 
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Rajona shēma 

  

   

12. Festival (7c) A1 

    

 

 

 



Pēcvārds 

Kāpjot maršrutu Festival (7c Fra) nevienu brīdi prātā neiezagās doma par kāpiena pārtraukšanu vai 

sevis žēlošanu, kāpēc atkal es to daru. Kāpjot pirmās virves radās vēlme pēc iespējas ātrāk sasniegt 

virsotni un nosvinēt grūtā kāpiena triumfu.  

Sienas sākuma daļa bija neplānoti grūtāka, nekā sākumā bija cerēts, jo kāpiens tika veikts tumsā, 

kas tomēr apgrūtināja sienas grūtības izvērtējumu, bet tas netraucēja izkāpt sportiskajā režīmā par ko man 

bija liels prieks. Sākumā apspriežot un izvērtējot maršrutu bijām atvēlējuši rezerves laiku, kas tomēr 

beigās bija izsmelts un priecājamies, ka vairāku gadu kāpšanas rezultātā esam ieguvuši labu laika izjūtu.  

Izkāpjot šo maršrutu, var atcerēties visus ceļus, kas tika kāpti, tas tāpēc, ka tie bija ļoti interesanti, 

it sevišķi vidus, kur bija jāpārvietojas traversā un pēdējais posms, kur bija pārkare. 

Kāpjot šo maršrutu bija daudz jādomā un jākāpj prātīgi. Manuprāt mēs ieguvām milzīgu pieredzi no 

šī maršruta, jo pat tāds sīkums kā savstarpējā sazināšanās masīva augšdaļā bija apgrūtinoša, un mums ar to  

vajadzēja tikt galā. 

Izkāpjot maršrutu rodas patiešām laba sajūta, pirmkārt par to ka esi to izdarījis, otrkārt par to, ka ar 

cilvēku, kurš vienmēr ir blakus un treškārt skati bija neaprakstāmi skaisti. 

Maršruts Festival radīja interesi atgriezties ne tikai ar skaistajiem skatiem, kas paveras uz pilsētu 

Arco, kas ir ieskauta klinšu alejā un tālumā ir redzams Gardas ezers, bet gan ar pasakaino reljefu un klints 

atseguma veidolu, kas tomēr piemīt dolomīta tik raksturīgajam veidolam un sastāvam. 
 

 

 

Skats uz Kasparu un Santu darbībā no kempinga Arco 
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     Atskaiti sagatavoja 
 

 Rakstu sagatavoja : Kaspars Vilks  

 

 

 

                   

 

 

 

  

 

 

 

 Koordinēja: Santa Grigorjeva 

 

 


