
Aukštuminė	  klasė	  	  

1	  vieta.	  JAV,	  Aliaska.	  Denali	  (McKinley),	  6194	  m,	  West	  Buttress	  

Ernestas	  Markšaitis,	  Asta	  Komkaitė,	  Darius	  Vaičiulis,	  Tadas	  Jeršovas,	  Tautvydas	  Žilinskas,	  Tomas	  Milašauskas,	  Audrius	  
Žiugžda,	  Audrius	  Ražaitis,	  Egidijus	  Kipurys	  

	  

2	  vieta.	  Kirgizija,	  Tian	  Šanis.	  Chan	  Tengri,	  7010	  m,	  5A	  (RUS)	  

Ernestas	  Markšaitis	  

	  

3	  vieta.	  Argentina,	  Andai.	  Aconcagua,	  6962	  m,	  5A	  

Rimvydas	  Bardauskas,	  Mindaugas	  Varnas,	  Vidas	  Kriaučiūnas	  

	  

Techninė	  klasė	  

1	  vieta.	  Gruzija,	  Kaukazas.	  Pietinė	  Ušba,	  4710	  m,	  5B	  

Marius	  Pulkauninkas,	  Eduardas	  Nedobežkinas,	  Audrius	  Peseckas	  

	  

2	  vieta.	  Prancūzija,	  	  Alpės.	  Mont	  Blanc	  du	  Tacul,	  4248	  m,	  Supercouloir.	  ED,	  5c,	  AI	  4	  

Gediminas	  Simutis,	  Arūnas	  Kamandulis	  

	  

3	  vieta.	  Prancūzija,	  	  Alpės.	  Les	  Droites,	  4000	  m,	  North	  face,	  The	  Ginat	  

Artūras	  Bazys,	  Ernestas	  Markšaitis	  



	  

Uolinė	  klasė	  

1	  vieta.	  Josemitų	  slėnis,	  JAV.	  El	  Capitan	  (2307	  m),	  Mandarininė	  kelionė	  (A2+	  5.9)	  

Saulė	  Žukauskaitė,	  Gediminas	  Simutis	  

1	  vieta.	  Prancūzija,	  Dauphiné	  Alpės,	  Ecrins.	  Pointe	  Luise	  (3668m),	  Super	  Michele	  D+	  (6c/UIAA	  VII+)	  

Gediminas	  Simutis,	  Arūnas	  Kamandulis	  

	  

2	  vieta.	  Italija,	  Dolomitinės	  Alpės.	  Tofana	  di	  Rozes	  (3225	  m),	  First	  buttress,	  D+	  (5c)	  

Artūras	  Bazys,	  Aurimas	  Uleckas,	  Andrius	  Kaučikas,	  Rasa	  Dargužaitė,	  Remigijus	  Šiškauskas,	  Simonas	  Valatka	  

	  

3	  vieta.	  Italija,	  Dolomitai.	  Rosengartenspitze	  (2981	  m),	  “Steger”,	  VI-‐	  (5c)	  

Laura	  Blėdaitė,	  Martynas	  Pumputis	  

	  

Kalnų	  žygeivių	  klasė	  

1	  vieta.	  Centrinis	  Kaukazas,	  Kabardino	  Balkarija,	  Rusija.	  5	  kat.	  kalnų	  žygis	  

Gintaras	  Čepas,	  Jevgenija	  Ignatovič,	  Rytis	  Šilinga,	  Remigijus	  Baravykas,	  Šarūnas	  Šliužas,	  Rimvydas	  Bertašius	  

	  

2	  vieta.	  Tadžikistanas,	  Pamyro	  Alajus,	  Fanai.	  5	  kat.	  kalnų	  žygis	  

Daiva	  Daukantaitė,	  Donatas	  Zigmantas,	  Algimantas	  Kuras,	  Lina	  Armanskaitė,	  Juras	  Jorudas	  

	  

3	  vieta.	  Gruzija,	  Kaukazas.	  4	  kat.	  kalnų	  žygis	  	  

Šarūnas	  Zigmantas,	  Edvardas	  Vinogrodskis,	  Evaldas	  Urbonas,	  Saulė	  Dienienė,	  Donatas	  Noreika,	  Laura	  Rimkutė,	  Tomas	  
Šalkus,	  Justinas	  Archipovas	  

	  

Geriausias	  Lietuvos	  alpinistas	  2011	  m.	  

Ernestas	  Markšaitis	  

2011	  m.	  įkopimai	  (Denali	  (McKinley),	  6194	  m;	  Chan	  Tengri,	  7010	  m;	  Les	  Droites,	  4000	  m)	  

	  


