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MARŠRUTA PASE  
 
Maršruta klase Tehniskā „B” 

Maršruta rajons, kalnu grēda  Krievija, Rietumkaukāzs, Uzunkola 

Virsotne, tās augstums, maršruts  

 

Maršruta novietojums  

Z-Dolomīti, 3686 m, pa R-sienu (Zaharova 

maršruts) 

R-puse  

Grūtību kategorija  3A (RUS) / IV (UIAA) 

 

 

Maršruta raksturojums  

Augstuma starpība  700 m 

Sarežģīto posmu garums  275 m 

Stundu skaits maršrutā  10 h  

Vadītājs (LACA, Latvija) Liāna Lezdiņa  

Dalībnieki (LACA, Latvija) Māris Dauškans 

Jānis Lezdiņš 

Jānis Bisters  

Egmonts Pavlovskis 

Laiki: 

Maršruta sākums  

Virsotnes sasniegšana  

Atgriešanās nometnē  

 

31.07.2009. 05:00 

31.07.2009. 13:00 

31.07.2009. 15:00 
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MARŠRUTA RAKSTUROJUMS 

Detalizēts kāpiena apraksts 
* Celšanās plkst. 4:00, iziešana uz maršrutu plkst. 5:00. Redzamība laba. 

* Pieeja klinšu maršruta sākumam. Gar Dolomītu ezera kreiso krastu pa nobirām līdz Ziemeļu Dolomītu rietumu 

sienai. Maršruta sākuma orientieris – pa kreisi no trīs nišām (alām). Tiek sagatavots ekipējums. 

* Maršruta posms no R0 līdz R1.  

Maršruta posms tiek veikts pa klinti, kas atgādina auna pieres, tālāk pa nobiru plauktiem.  

* Maršruta posms no R1 līdz R5. 

Ņemot vērā to, ka maršrutu veic vēl viena alpīnistu grupa, maršruts no R1 tālāk tiek turpināts pa kreisi (shēmā 

atzīmēts sarkanā krāsā). Sākumā aptuveni 45 m pa 60º stāvu klinšu sienu, tālāk aptuveni 150 m pa 75º stāvu 

klinšu maršrutu (vietām pa sienu, vietām pa sienas iekšējo leņķi). Vadošais kāpj ar apakšējo drošināšanu un kā 

starpāķi tiek izmantoti „frendi” un klinšu ieliktņi. Maršruta posmā drošināšanas iespējas neērtas, punktos R3 un 

R5 ērtas. Tiek sagatavota marga, kuru izmanto pārējie dalībnieki.  

* Maršruta posms no R5 līdz R7.  

Posma sākumā aptuveni 50 m pa 75º klinšu sienu, pēc tam pa klinšu sienas iekšējo leņķi (40 m 55º) tika 

sasniegts punkts R7.  

* Maršruta posms no R7 līdz virsotnei. 

No R7 pa nobirām (lieli akmeņi) tika iziets uz klinšu kores, pa kuru aptuveni plkst.13:00 tika sasniegta virsotne. 

Pārvietojoties tiek izmantota pārmaiņus drošināšana. Virsotnē tiek pavadīta aptuveni pusstunda.  

* Noeja no virsotnes.  

No virsotnes uz ziemeļu pusi pa plauktiem un nobirām līdz nometnei. Noejas maršruts atbilst ~ 1B grūtību 

kategorijai. Izmantota tika vienlaicīgā drošināšana. 

 
 

Laika apstākļi: no rīta skaidrs, vēlāk sāk palikt mākoņains. Orientēšanās laba. 

 
 
 
 

Nokļūšana rajonā / Transports 
vilciens: Rīga-Maskava, Maskava-Vladikavkāza (līdz Nevinomijska) 

autobuss: Nevinomijska - Čerkeska - Karačajevska - a/n „Uzunkola” 
 
 
 

Piezīmes par laika apstākļiem rajonā 
Laika posmā no 20.jūlija līdz 6.augustam (2009.g.) laika apstākļi bija nelabvēlīgi alpīnisma pasākumiem. Agri 

no rīta laiks parasti skaidrs, bet jau aptuveni ap plkst. 8:00-9:00 sāka parādīties mākoņi. Laiks pasliktinājās un 

pēcpusdienā laiks apmācās un starp plkst. 14:00-17:00 sāka līt (bieži bija arī sniegs un krusa, pat pērkona 

negaiss). (~ virs 3000 m ). 
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MARŠRUTA SHĒMA 
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MARŠRUTA ATTĒLS  
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RAJONA SHĒMA 
 

 
1 – alpīnistu nometne „Uzunkola”  

2 – ganu vasaras apmetne 

3 – telšu nometne 

4 – virsotne Ziemeļu Dolomīti 

Maršruts no a/n „Uzunkol” līdz virsotnei Ziemeļu Dolomīti  –  
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ATTĒLI  
 
 

  
1. att. Pieeja Z.Dolomītu sienai (R0) 

 
2. att. Ceļā uz virsotni (R1-R2) 

  

 

    
3. att. Ceļā uz virsotni (R5-R6) 

 

 
4. att. Ceļā uz virsotni (R6-R7) 
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5. attēls. Virsotnē (L.Lezdiņa, J.Lezdiņš, E.Pavlovskis, J.Bisters, M.Dauškans) 
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