
Latvijas Republikas 2016. gada čempionāts alpīnismā 
Maršruta atskaite 

 
Boks (4240m), Ziemeļtjanšans, Kirgizstāna 

 
 

1.  Kalnu rajons, virsotne, 
tās augstums 

Ala-Arča (Ала-Арча) kalni, Boks virsotne (Пик Бокс) 
4240m, Ziemeļtjanšans (Северный Тянь-Шань), 
Kirgizstāna 

2. Čempionāta maršruta 
klase 

Iesācēju 

3. Maršruta nosaukums Pa Dienvidu kori no Teketor pārejas 

4. Pirmgājiens vai 
maršruta atkārtojums 

Maršruta atkārtojums 

5. Maršruta grūtību 
kategorija 

2A RUS  

6. Maršruts veikšanas 
laiks un ilgums 
(maršruta sākuma, 
virsotnes sasniegšana, 
maršruta finiša datums 
un laiks) 

12.jūlijā 2016.g. ap plkst. 3:00 izgājām no bāzes nometnes 
pie ezera uz Boks virsotni, kopā ar vēl vienu Latvijas grupu. 
Virsotnes sasniegšana ap plkst. 8:30 (4240m). Noeja pa 
Rus 1B maršrutu (Austrumu kuluārs). 
Atgriešanās bāzes nometnē ap plkst. 11:30. 
Maršrutā pavadītas 8.5 stundas. 

7. Uzkāpšanas stils Komandā  

8. Komandas dalībnieki Grupas vadītāji: Kristaps Liepiņš un Kristīne Liepiņa  
Grupas dalībnieki – Arnis Cīrulis, Māris Kuzmins, Agnese 
Kuzmina, Imants Kaldre, Mareks Meņšikovs. 
Visi grupas dalībnieki no Latvijas. 

9. Maršruta raksturojums: 

9.1. Augstuma starpība, 
maršruta garums, 
vidējais slīpums 

Augstuma starpība – no bāzes nometnes pie ezera līdz 
virsotnei 940 augstuma metri, vidējais stāvums aptuveni 30 
grādi. 
 

9.2. Reljefs, maršruta 
stāvoklis 

Ledājs, sniega/ledus kuluārs, klintis, klinšu nobiras. 

9.3. Iekārtojums maršrutā Nav iekārtots. 

+ Izmantotais kāpšanas 
ekipējums 

2 virves (60m), ielikņu un frendu komplekts, 10 atsaites, 
šūtās cilpas staciju izveidošanai. Leduscirtņi un dzelkšņi 
šķērsojot ledāju un kāpjot pa kuluāru uz pāreju. 

+ Laikapstākļi Labi. 

 
Maršruta apraksts no maršrut aprakstu grāmatas: 

    
 



 
Kāpiens pa Aksai ledāja sānu morēnas klinšu akmeņu sagāzumu. 
 

 
Aksai ledāja šķērsošana sasaitēs (ir vairākas plaisas!) 



 
Kāpiens augšup pa sniega/ledus kuluāru uz Teketor pāreju (stāvums vietām līdz 40 grādiem!) 
 

  
No pārejas pa kori uz augšu. Šeit ir maršruta atslēgas vieta – ap 50 metrus augsts un vidējas 
grūtības kāpiens pa klinšu iekšējo stūri (uzmanīgi, augšā dzīvs bloks!). 



 
Pēc atslēgas vietas gara klišu kore ar stāvu ekspozīciju uz abām pusēm. Vietām jākāpj arī 
lejup un jāšķērso akmeņaina sniega nogāze. 
 

 
Vairākās vietās uz kores jāapiet stāvi klinšu žandarmi (lielākoties tie apejami pa labi kāpiena 
virzienā). 
 



 
Pirms virsotnes korē ir divi dziļāki lūzumi, kuros ir daudz sniega (iespējams arī ledus). 
 

 
Grupa uz virsotnes. Kopā ar mums vēl viena Latvijas sasaite, kura šo pašu kāpienu veica 
pastāvīgi. 
 
 


