
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATSKAITE 

Latvijas čempionātam alpīnismā 

Par uzkāpšanu Sellas smailē pa D kori,  

4329m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 Sellas smaile pa dienvidu kores, 4329m. 

(J. Saratova maršruts, 1980.g.) 

 

Grūtības pakāpe 2В (RUS), PD+ (IFAS) 

 

Stundu skaits un maršruta datums 09.07.2014,  14 stundas (4:00-18:00)  

 

Dalībnieki Artūrs Baranovskis 

Andrejs Ivanovs (V.d.) 

Andrejs Ivanovs (S.d.) 

Vladislavs Karpenko 

Olga Mazure 

Aleksandrs Kendenkovs 

Oļegs Mirošņikovs 

Kluba nosaukums a/k “Traverss” 

 

Komandas treneris Oļegs Mirošņikovs 

 



 

 

Maršruta raksturojums 

 

Augstuma starpība 1129 m 

Maršruta garums 7.3 km 

Reljefs, stāvoklis, laiks Sniegs, klintis, saulains laiks 

 

 

Āķu skaits maršrutā: 

Klinšu āķi Cilpas Ieliktņi 

0 10 8 

 

 

Maršruta etapi: 

№ Etaps Laiks (09.07.2014) 

I Maršruta sākums no “Džangi-koš” būdas 4:00 

II „Bašha-auza” cirks, pie dienvidu kores slīpuma 7:15 

III Virsotnes sasniegšana 11:15 

IV Maršruta nobeigums pie “Džangi-koš” būdas 18:00 

 



Maršruta apraksts  

 

Etaps I-II  

 No „Džangi-koš” būdas caur „pusmēness” morēnu uz Bezengijas ledāju, tālāk pa 

„kabatu” starp plaisas zonu un Varšavas smaile dienvidu slīpumiem, uz dienvidu - rietumu 

Bašha-auza cirku. Cirkā iet pa kreisi līdz  Sellas smailes Dienvidu kores piekājei. (Etapa garums 

– 3.2 km)   

Etaps II-III 

 Tālāk kāpt pāri bergšrundam uz dienvidu kori pa sniega slīpumu. (Dzeltenais punkts 

1.att.) Izejot uz kori pa vidējas grūtības klintīm apm. 60m. līdz klinšu pacelšanās. Pēc tam 60m. 

taisni līdz smailes torni. Pa vidējas grūtības klintīm uz augšu, pēc tām traverss pa labi.  Tad pa 

plauktiem līdz virsotnei.  (Etapa garums – 500m)  

Etaps III – IV 

 Nolaišanās no virsotnes pa ziemeļaustrumu kori līdz savienojumam ar Bašha - auz kori, 

tad pa labi uz leju pie Bezengijas ledāju. Pa ledāju gar Sellas-Varšavas nogāzēm līdz “Džang-

koš” būdai. (Etapa garums – 3.6 km) 

 

 

1.att.  Rajona shēma un maršruts 

 



Maršruta bildes 

 

2.att. Sellas dienvidu kore un maršruts 

3.att. maršruta sakumā 



 

4.att. pacelšana uz virsotni  

5.att. Virsotnē 



Maršruta shēma (UIAA) 

 

 



Virsotnes apmeklēšanas pierādījumi 

 

 6.att. Virsotnē 

 

 


