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VALSTYBĖ, KALNŲ RAJONAS, VIRŠŪNĖ, JOS AUKŠTIS 
 
 
Valstybė: UKRAINA, Krymo pusiasalis 
 
 
Kalnų rajonas: Krymo pusiasalio pietinės 
pakrantės uolų regionas. Žiūrint nuo jūros į dešinę 
pusę nuo populiarios uolos Mšatka-Kaja (žiūr. pav.) 
 
 
Viršūnė, jos aukštis: Kalnas/viršukalnė UARČ-
KAJA (dar vadinamu kalnu Kuba-Kaja) iškyla apie 
600-700 metrų virš jūros lygio 
 
Gale, aprašo prieduose yra uolos radimo schema 
(rusiškai). 
 
 



 

MARŠRUTO PAVADINIMAS (ARBA) 
KRYPTIS.  

 
„Latvija – Tanec ravnovesija“. Lietuviškas vertimas 
pažodžiui būtų – „Latvija – lygsvaros šokis“.  
Iš esmės pavadinimas atitinka sunkiausiųjų virvių lipimo 
stilių – lygsvara, teigiamas lipimo kampas reikalauja gerai 
stovėti ant kojų nes rankomis beveik nėra už ko 
užsikabinti. 
 
Maršruto linija parodyta šalia paveikslėlyje. 
 

MARŠRUTO SUDĖTINGUMAS PAGAL UIAA 

Pagal UIAA vertinimo sistemą maršrutas yra VIII- (UIAA). 
Pagal prancūzų sportinio laipiojimo vartinimą  F6c+ 
 
Maršrutas yra 220 metrų ilgio. Viso 7-ios virvės. Maršrutas yra pilnai įrengtas 
– prakalti tarpiniais saugos taškai ir stotys. 
 
Maršruto kiekvienos lipimo virvės įvertinimas: 
R0-R1 – 25 m. 7 kabliai   5с (VI ,UIAA) 
R1-R2 - 25 m. 7 kabliai   6с+ (VIII- ,UIAA) 
R2-R3 – 35 m. 10 kabliai   6b+/c (VII+ ,UIAA) 
R3-R4 – 36 m. 10 kabliai   6а (VI+ ,UIAA) 
R4-R5 – 28 m. 1 kabliai   5a (V+ ,UIAA) 
R5-R6 – 40 m. 9 kabliai   6а (VI+ ,UIAA) 
R6-R7 – 30 m. 8 kabliai   5с+ (VI ,UIAA) 

KOMANDOS DALYVIAI 
 
Andrius Smirnovas (1977 m.). 
Montis magia klubo vadovas. Daukartinis laipiojimo 
ulomis varžybų nugalėtojas (Lietuvoje ir užsienyje). 
 
Pasiekimai laipiojime uolomis: 
http://www.climbing.lt/luk/luk.htm#pasiekimai  
 
 
Margarita Smirnovienė (1979 m.). 
Laipiotojų uolomis klubo projektų vadovė. Daukartinė 
laipiojimo uolomis varžybų nugalėtoja (Lietuvoje ir 
užsienyje). 
 
Pasiekimai laipiojime uolomis: 
http://www.climbing.lt/luk/luk.htm#pasiekimai  
 

http://www.climbing.lt/luk/luk.htm#pasiekimai
http://www.climbing.lt/luk/luk.htm#pasiekimai


 
 

PAPILDOMA KOPIMO INFORMACIJA IR SĄLYGOS 
 
 
Maršrutas įveiktas per 4 val. 
Oro temperatūra buvo ~+17C. 
 
Meteorologinės sąlygos buvo patenkinamos – stiprūs gūsiais pučiantis vakarų 
vėjas, debesuota. Kitą dieną paskelbė audros pavojų. 
 
Rekomenduojama lipti patyrusiems laipiotojams jei norima įveikti maršrutą 
laisvu laipiojimu. Pakankamai sudėtingas ir techniškas lipimas reikalaujantis 
nemažai pastangų ir pasitikėjimo savo įgūdžiais. 
 
Mažiau patyrusiems rekomenduojame pasiimti kopetėles ir net “sky-hook”, 
nes prakaltų kablių žingsnis gan didelis ir nepasieksite lipti nuo kablio prie 
kablio. 
 
 
 



MARŠRUTO „LATVIJA – TANEC RAVNOVESIJA“ APRAŠAS 
INTERNETE 

 
Латвия – танец равновесия  F6c+ (UIAA VII+), 220м 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=201 
 

г.Уарч-Кая  

Маршрут: «Латвия – танец равновесия» 

Оборудован: 
15.03.-25.03.2005 года.  

Авторы: 
Андрей Веденмеер (Ялта) 
Александр Маринкевич (Ялта)  

Рекомендуемое снаряжение:  

Веревка основная 50 метров, оттяжек минимум 10 штук.  

Маршрут оборудован стационарными точками страховки, идущий по 
красивой монолитной стене, доставляющий радость от свободного 
лазания.  

Описание:  

R0-R1 – 25 мет. 7 kabliai   5с 
R1-R2 - 25 мет. 7 kabliai   6с+  
R2-R3 – 35 мет. 10 kabliai   6b+/c 
R3-R4 – 36 мет. 10 kabliai   6а 
R4-R5 – 28 мет. 1 kabliai   5a 
R5-R6 – 40 мет. 9 kabliai   6а 
R6-R7 – 30 мет. 8 kabliai   5с+ 
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FOTO NUOTRAUKOS 

 

  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



APRAŠO PRIEDAI 

1.1. Uolos UARČ-KAJA radimo schema: 

 
 

1.2. UARČ – KAJA uola ir maršrutai linijos ant uolos 

 


