
Uralų traverso (4b rus.) 
ĮKOPIMO PASAS 

 
Maršruto pavadinimas: Vakarinio, Rytinio ir Mažojo Uralų vakarų-rytų traversas 
Aukščiausias maršruto taškas: V. Uralas – 4300 m  
Maršruto sudėtingumas: 4b (rus.) 
Įkopimo data: 2008 rugpjūčio 8 d. 
Įkopimo vieta: Kaukazo kalnai, Bezengi rajonas, Tioplyj Ugol slėnis. 
Įkopimo dalyviai: 1. Evaldas Urbonas, g. 1978; 2. Rimantas Rauleckas, g. 1976 
Oro sąlygos: puikios, be vėjo, saulėta, uola sausa 
 
1 pav. Ledo ir sniego siena iki Uralo perėjos 

 
 
2 pav. Maršruto schema (1 – Vakarų Uralas, 2 – Rytų Uralas, 3 – Mažasis Uralas) 



 
 
1 lent. Įkopimo eiga 
Maršruto etapas Apytikslė 

trukmė 
Kita informacija (saugos 
būdas, nuimti grupių rašteliai) 

Išėjimo į maršrutą laikas  - 5 val. ryto. 
 

  

Priėjimas nuo nakvynės po Ukiu prie maršruto 
pradžios Uralo perėjos apačioje Mažojo Uralo 
ledyne 

45 min. Ne ryšyje 

Pakilimas ant Uralo perėjos sušalusio sniego šlaitu 
ryšyje 

1 val. Vienalaikė ir pakaitinė sauga 

Ėjimas ketera, su vienalaike sauga iki akivaizdaus 
keteros sustabėjimo. Užsidedame laipiojimo 
batelius. Kontrolinio turo pagal aprašymą 
nerandame. Rausvą žandarą  pagal aprašymą 
aplipame iš kairės, atsiduriame „balne“ prieš V. 
Uralo sienelę. Trukmė nuo perėjos: apie 40 min. 

2 val. Ne ryšyje, apeinant žandarą -  
pakaitinė sauga 

Įkopimas į viršūnę laikantis maršruto aprašymo: už 
žandaro tiesiai į viršų, vidiniu kampu apie 20 m., 
sienele apie 8 m., apie 15 m. traversas į dešinę, 
neigiamo laipto apie 3 m. pralipimas, naudojantis 
kopetėle, 20 m. iki keteros į viršūnę pradžios. 
Trukmė: apie 2 val. Maršrute palikta daug kabliu, 
todėl naudojom tik „frendus“ ir kamštelius. Toliau 
– ketera apie 60 m. iki viršūnės, pakaitinė sauga. 

2 val. 30 
min. 

Nuimtas dvejeto iš Maskvos, 
įkopusio 5a maršrutu,  raštelis 
2008 08 06 data. Pakaitinė 
sauga. 



Poilsis ant viršūnės ir pietūs 30 min.  
Nusileidimas nuo V.Uralo ant perėjos : 40 m. 
diulferis, naudojomės paliktais kabliais ir kilpomis, 
apie 20 min. 

30 min.  

Traversas sniego ir uolos ketera ir įkopimas į R. 
Uralą 

1 val. Vienalaikė ir pakaitinė sauga. 
Nuimtas FASiL SPb grupės, 
lipusios Uralų traverso 4b 
maršrutu 2008 08 03 datos 
raštelis. 

Nusileidimas ant perėjos nuo R. Uralo 20 min. Vienalaikė sauga 
Priėjimas ketera prie Mažojo Uralo 20 min. Vienalaikė sauga 
Įkopimas į M. Uralą ir nusileidimas diulferiu, 
naudojantis paliktomis kilpomis, ant perėjos 

1 val. Nuimtas 2008 08 05 datos 
UTSFASiL  SPb grupės, 
ėjusios 3b maršrutu raštelis. 
Vienalaikė ir pakaitinė sauga. 

Poilsis, įrangos pakeitimas, užkandis 30 min.  
Nusileidimas nuo perėjos iki ledyno 2 val. 30 

min. 
 

Ši dalis buvo bene sunkiausia, kadangi sniegas ant sniego ir ledo šlaito buvo ištižęs, be to, mes 
priėmėm sprendimą naudoti vienalaikę saugą ir nueiti ryšiais, nediulferiuojant. Toks sprendimas 
buvo priimtas dėl prasto ledo po sniego sluoksiu, be to, manėme, kad bus greitesnis nusileidimas. 
Visgi nebuvo nei saugiau, nei greičiau. 
Ėjimas nuo ledyno iki nakvynės vietos 45 min. Ne ryšyje 
Trukmė iš viso (nuo nakvynės vietos iki nakvynės 

vietos) 
13 val.  

Trukmė iš viso (nuo maršruto pradžios iki 
pabaigos) 

11,5 val.  

 
 
R. Rauleckas 
E. Urbonas 
 
2008 lapkričio 3 d. 


