


Mägimatka planeerimine
1. Marsruut : 
• Piirkond, aeg, liikumisgraafik (aklimatiseerumine!)
• pikkus päevades (4-20 + varupäevad!) ja kilomeetrites (60-160 km)
• kurude ja tippude arv ning kõrgused, nende raskusastmed
2. Grupp : 
• liikmete arv (tavaliselt 4-8) 
• eelnev mägikogemus 
• füüsiline ja tehniline ettevalmistus
• kindlustused, viisad, piiriload jms. eriload, registreerimine VM-s
3. Logistika : 
• lennukipiletid (harva rong, auto)
• kohalik transport (ette tellitud või juhuslik)
• ööbimine asustatud punktides
4. Varustus :
• isiklik varustus, sh. tehniline (mägisaapad, kirka, kassid, kiiver, vööd, ...)
• grupivarustus (telgid, priimused-potid, apteek, köied, ....)
• toit (~ 400-600 g/ip), kütus (gaas ~ 40-50 g/ip)



Sportlike matkade klassifikatsioon
http://www.matkaliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/Eesti-matkade-klassif-2005_kodulehele.pdf

http://www.matkaliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/Eesti-matkade-klassif-2005_kodulehele.pdf


Mägimatka marsruudi ettevalmistamine

Kurude valikul ja tundmaõppimisel tuleb arvestada et: 

• Külgaheliku kurusid on reeglina raskem üles leida kui peaaheliku kurusid; viimased on tavaliselt piki orgu kaugele näha. Külgaheliku kuru korral
on vaja välja uurida raja algus või orientiir(id), et mitte tõusta valesse "vahesse"

• Kurusadulat on lihtsam üles leida lumise poole pealt. Rususel-kaljusel küljel on palju "auke". Tõus mõõda peenikest rusu on ka füüsiliselt raske; 

Tipud ja kurud – uurida kirjeldusi ja tõusuvariante.
Mägijõed – kas vaja läbida?

Joon-, ring-, radiaal- või segamarsruudid. Pandam (“заброска”).
Varuvariant(did)  ning avariivariandid lähimate asustatud punktideni.
Puhkepäev(ad) (esimene soovitavalt 3.-4. päevale) ja varupäevad.
Jätta piisavalt varuaega!

Kaardid, skeemid, krokiid, pildid, kirjeldused. Kurvimeeter x 1,2 ; 
Matka kogupikkus 60 – 160 km.

Mägimatka planeerimisel lähtuda pigem kõrgusevõtust, mitte kilometraažist. AKLIMATISEERUMINE!

Liikumiskiirused (piirdume kuni 4000 m) :
• normaalselt: 4 km/t ning tõusu 300 m/t (laskumisel 500 m/s) - 8-10 käigutundi päevas,  sh. 4-6 tundi puhast käiguaega
• esimesed päevad: kuni 5-10 km ja 200-500 m tõusu päevas.
• peale aklimatiseerumist: 10-20 km ja tõusu 800-1000  m  päevas
• erandlikel päevadel: 25-30  km  ja  tõusu 1500 m päevas 

Laskumise aeg moodustab 50-70%  tõusuajast samal teel.



2009 : Kesk Tjan-Šan (Terskei) : http://algus.planet.ee/kalle/matk/2009-terskei/

http://algus.planet.ee/kalle/matk/2009-terskei/




 Piirkond: Karakoli org ja selle ümbrus - klassikaline Terskei.
Marsruut, kurud, tipud, kilometraaž :

Karakoli a/l - Kultori orgu pandami viimine - Radiaal: Põhja-Alaköli kuru (1A, 3600) - Altõn-Arashani org - Takõrtori org-
Põhja-Ekitshati kuru (2A, 3800). Puhkepäev Kultori orus. Kultori org - Brigantiini kuru (2B, 4300) - Lääne-Karakoltori
liustik - Dzigiti kuru (4800, 3A*, lõunast ühepoolselt 2B) – Dzigiti tipp (5120 m) - Epüüri kuru (2A*, 4300) - Ontori
kuru (1B, 3900) - Ontori liustikud - Põhja-Artshalõtori kuru (2A, 4200)- Dzetõ-Oguzi org ja kuurort.

160 km, 18 matkapäeva, 22.juuli - 8.august (koos sõitudega 19.juuli - 14.august) 

 AirBaltic Riga-Bishkek-Riga (ümberistumisega Moskvas)- ca 2200 krooni kallim kui Riga-Almaty-Riga. 

 Alma-Atast Karakoli - ida poolt, läbi Kegeni (Tšarõni kanjonid) - umbes sama maa, mis Biškekist Karakoli - ca 400 km. 



 Grupp: sai kokku 11.märtsiks – 6 inimest (Firn+ Koomaklubi): 
Kalle Kiiranen, Jüri Vilismäe, Einar Kivisalu, Eva Arusoo, Meelis Vind, Tannar Esna.   

Kokkusaamised-harjutamised: 
• Rannamõisas jääronimine – 14.märtsil
• Karulas ronimas ja köietööd harjutamas – 30-31.mail (JK klubi õppus)
• Karulas teist korda 4-kesi - 27-28.juunil

Ülesannete jagamine: menüü, apteek, remondikomplekt ....

 Lennukipiletid: 13.märtsil : AirBaltic - Riia-Almatõ ja Almatõ-Riia , hinnaga 6965 krooni
 Kohapealne transport – ???  (Leedu mägironijate turiaad, nende bussidega).

 Viisad:
• Kõrgõzstani grupiviisa – Ak-Sai Travel , Dinarale 402 USD Western Unioni kaudu – 10.juuniks
• Kasahstani transiitviisa – Tallinnast Kasahstani aukonsulaadi kaudu (passid, Kõrgõzstani grupiviisa, lennukipiletite

väljatrükid, täidetud ankeedid, 1 dokumendifoto ning maksekorraldused viisalõivu ja kulleriteenuse eest tasumise kohta)

 Kindlustused: IHI Bupa poliis 20 päevaks (J.K. ) - 62 EEK päev

 Eesti VM-s grupi registreerimine 

 Varustus, toidud, kütus.  2 telki, 2 priimust (üks - multikütuse), 2 pada (ca 3 ja 5 liitrit), lumelabidas, 3 köit (50, 45 ja 45 m), abinööri (50 m), 
jää-ja kaljuhaamri, 10 titaanist jääpuuri, 4 kaljunaela, 12 karabiini, slinge ja köiejuppe jms.
Gaasiballoonid – Alma-Atast, eelnev kokkulepe poega . Sublimeeritud liha tegemine





http://www.mountain.ru

http://westra.ru/passes/

http://www.mountain.ru/
http://westra.ru/passes/


Dzigiti tipp (5130 m)
põhja poolt meile liiga 
raske (3B) !



Lõuna poolt aga on 
avastatud üks marsruut 
raskusega ca 2B



1. Pandami viimine 2 kohta – 1 päev
2. Radiaalmatk – 4 päeva
3. Puhkepäev – 1 päev
4. Matka põhiosa – 12 päeva

KOKKU: 18 päeva



1. Pandami viimine – 1 päev
2. Radiaalmatk – 4 päeva
3. Puhkepäev – 1 päev
4. Matka põhiosa – 12 päeva
KOKKU: 18 päeva



Karakoli a/l - Kultori orgu 2 pandami viimine

Radiaal: Põhja-Alaköli kuru (1A, 3600) - Altõn-Arashani org - Takõrtori org-Põhja-Ekitshati kuru (2A, 3800) – Kultori org. 

Puhkepäev Kultori orus. 

Kultori org - Brigantiini kuru (2B, 4300) - Lääne-Karakoltori liustik - Dzigiti kuru (4800, 3A*, lõunast ühepoolselt 2B) - Epüüri
kuru (2A*, 4300) - Ontori kuru (1B, 3900) - Ontori liustikud - Põhja-Artshalõtori kuru (2A, 4200)- Dzetõ-Oguzi org ja kuurort.

160 km, 18 matkapäeva, 22.juuli - 8.august (koos sõitudega 19.juuli - 14.august) 





Karakoli org, Tjan-Šani kuused



Alaköli järv

All orus teeme puhkepäeva





Terskei peaaheliku lõunasse üle Brigantiini kuru (2B, 4300) -
see on põhja poolt päris tõsise jäise visanguga (6 köit, ca 
45-50 kraadi), kuid tõustakse ka paremalt kaljudelt (kannus 
e. kontrafors)

http://www.mountain.ru/article/article_img/1896/f_2.jpg


Lõuna poolt - meie marsruut Dzigiti kurule (4800, 2B).

Valisime „sinise marsruudi“, et vältida varinguohtlikku kuluaari

Kuid seal tuli teha traavers järsul kaljusel lõigul ->



Meie telgid augus, taga paistab Dzigiti tipp

Laskumine Epüüri kurult



Laviin Dzigiti idanõlvalt

Ontori kuru on läbitud



Dzigiti tipp põhja poolt

Tõus kuluaaris Artšalõtori kurule



2013 : Pamiiri-Alai (Fan) : http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/

http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/


Tadžikistan

Dušanbe – Fan 
(Alaudini a/l)

ca 180 km



Fan-1980: http://algus.planet.ee/kalle/matk/1980-fan/

Allo järv

Tšimtarga tipp (5487 m)

http://algus.planet.ee/kalle/matk/1980-fan/


 Grupp: sai kokku 15.märtsiks – 6 inimest :
Kalle Kiiranen, Jüri Vilismäe, Eve Sankovski, 
Kaur Virunurm, Ele-Merike Pärtel, Priit Niibo.

Kokkusaamised-harjutamised: 
• Karula laager 5.mail - harjutasime ronimist ja köietööd
• Matk Põlvamaal 8-9.juunil (Priit ja Kalle)
Ülesannete jagamine: menüü, apteek, remondikomplekt, finantsid ....

 Lennukipiletid: 18. märtsil – Turkish Airlines : Riia-Istanbul-Dušanbe 
500 EUR, äraantav pagas kuni 30 kg + 8 kg käsipagas

 Viisad ja kohapealne transport: Sandberg Reisid soovitas Geographic Bureau (Andrei Kroussanov, Peterburg) – grupiviisa ja 
kohaliku firma autod. Grupi peale ca 900 EUR – pangaülekande vormistamine. 

 Kindlustused: Austria Alpiklubi liikmemaks - ca 60 eur

 Eesti VM-s grupi registreerimine 

 Varustus, toidud, kütus.  2 telki (Ferrino), 2 priimust (Primus omnifuel!), 2 pada (ca 2,9 ja 4 liitrit), 2 köit (50 m), jääpuure ja 
karabiine - mõlemaid 6 tk, mõned põhiköie jupid ja slingid. Isiklikus varustuses: kirka-kassid-vöösüsteem-karabiinid ka haarats
(žumaar) ja laskumisvahend (kaheksa), käimiskepid.
Toiduaineid sai kokku 75 kg. Toidukordade kaupa kilekottidesse, va. suhkur-sool-kuivikud. Gaas või bensiin – viimane.



Piirkond: Fani mäed. Marsruut, kurud, tipud, kilometraaž :

http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/

7-8.juuli - Lennuk Riia-Istanbul-Dushanbe. Dushanbe lennujaamas oleme 8.juuli südaöösel 03:45 - viisad, tukume kusagil. Plaani
kohaselt on auto hommikul lennujaamas vastas. Kui vaja, ostame veel linna peal kas toiduaineid või kütust (gaas/bensiin) ja samal
päeval sõidame mägedesse - Dushanbe-Varzob-Anzobi tunnel-Pasruudi org-Vert.Alaudini alpilaager (2630) - ca 180 km. Pandam
radiaali ajaks.

Radiaal 3-4 päeva: Vertikal-Alaudin (2630, 1. pandam, radiaalile vaid 4 päeva toit) - Alaudini jv. (2700) - Alaudini kuru (k-ta, 
3730) - Djusahi jv.(2950) - Fluoriidi kuru (1A, 3150) - Kulikaloni jv. (2860) - Djusahi jv. (2950) - Adamtashi kuru (1B, 4000) -
Alaudini jv. (2700). Puhkepäev (kindlasti, kuna paari päeva pärast on tõus 5100 m kõrgusele)

Põhimarsruut: Alaudini jv. (2700) - Mutnõi jv. (3430) - Chimtarga kuru (1B, 4600) - Energia tipp (2B, 5105) - Chimtarga kuru -
P.Zindoni j. (2. pandam, kaasa vaid 3-4 päeva toit) - Mirali kuru (2B-3A, 5060) - Chimtarga tipp (2B, 5487) - Mirali kuru - P.Zindoni j. -
S.Allo jv (3150). Puhkepäev. V.Zindoni j. - Dvoinoi kuru (1B, 4287; variant: Samaara kuru (2B, 4300)) - Kaznoki j. (3300). 

Edasi laskuda kohe piki Argi ja Sarõtagi orge kohe Iskanderkuli järve äärde või...

Endspiel (kui 3 varupäeva kasutamata): Kaznoki j. (3300) - Jashmasani org - V.Hansa liustik - Gussev-Muhhini kuru (2A, 4650, lääne) -
V.Hansa (2A, 5000) tipp - sama teed pidi tagasi Kaznoki orgu (3300), sealt aga mööda Argi ja Sarõtagi orge alla Iskanderkuli

järve äärde (2200, ca 25 km). Sealt autoga 27.juulil Iskanderdarja orust suure tee peale Fan-darja orus ja edasi Dushanbesse.

http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/
http://members.ozemail.com.au/%7Eaburke/CentralAsia2009/D012_052.JPG
http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/alaudin2.jpg
http://www.fanns.ru/per_alaudin.html
http://farm4.staticflickr.com/3091/2862199215_fa7ea9f8ec_o.jpg
http://tkirbis.ru/fany2006/images/003.jpg
http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5303/
http://www.turizmvnn.ru/files/system/foto/5375.jpg
http://www.fanns.ru/per_adamtash.html
http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/alaudin3.jpg
http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/alaudin2.jpg
http://www.fanns.ru/pictures/lake_mutnoe.jpg
http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2008ed3/6-10-pereval-chimtarga-1b.html
http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2008ed3/6-11-vershina-energija-s-perevala-chimtarga-2b-alp.html
http://www.mountain.ru/article/article_img/5363/f_70.jpg
http://www.tkg.org.ua/node/21540
http://savenkov.lvk.cs.msu.su/tourizm/trips/2006/pamiro-alai/otchet/vershina_chimtarga.html
http://www.mountain.ru/article/article_img/5363/f_70.jpg
http://tkirbis.ru/fany2006/images/031.jpg
http://nmr.nioch.nsc.ru/fany125/node17.html
http://tkirbis.ru/fany2006/images/029.jpg
http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/Iskanderkul.pdf
http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/jashmasan.jpg
http://www.mountain.ru/article/article_img/6060/f_22.jpg
http://www.fanns.ru/ver_malaya_ganza.html
http://algus.planet.ee/kalle/matk/2013-fan/plaan/Iskanderkul.pdf
http://static.panoramio.com/photos/original/37197740.jpg
http://www.turizmvnn.ru/files/system/matfiles/19577.jpg


Esimene tõus 5000 m peale oleks 6.-7. päeval (Energia tipp). 

Kõrguste summa oleks: 2500 (radiaal) + 5600 (põhiosa) = 8100 m , kui teeme ka kolmanda 5k-tipu (V.Hansa), siis lisandub veel 1800 
m. Laskumisi umbes sama palju.

Avarii korral väljumised: 
• Zindoni orust - alla Voru jõe äärde ja sealt suure tee peale, mis viib Penjikenti poole. 
• Kaznoki orust - alla Argi orgu Iskanderkuli järve äärde. 
• Chaptara orgus - Vertikal-Alaudin alpilaager, sealt Pasruudi orgu. 
• Kulikaloni orust - Artutshi alpilaagrisse.

• 27.juuli - tagasisõit autoga mägedest Iskanderkuli järve juurest (ca 24 km) suure tee peale Fan-darja orus, jälle läbi tunneli ja 
edasi Dushanbesse - kokku ca 170 km. Ööbimine Dushanbes või selle lähedal. 

• 28.juuli - Dushanbes ja selle lähiümbruses (Nureki tamm?). Oleks varupäev igaks juhuks, kui transpordiga eelmisel päeval midagi
ei klapi. Õhtul lennujaama, ööbime seal.

• 29.juuli - varahommikul kell 5:40 väljub Dushanbe-Istanbul lennuk. Istanbul-Riia lennuk. Buss. Hilja õhtul peaksime kodus olema.



Matka 
päev

Kuupäev Asukohad Kõrgus 
(m)

Kõrg. 
vahe

Tõusude 
summa

Lasku
miste 
summ

Kilo-
meetr
eid 

 

Laagri 
kõrgus 
(m)

Tegevus

07.juuli Tartu Tartu-Riia buss 6:30 - 11:30. Tallinnast buss - kell 8.
Riia Riia-Istanbul lennuk 15:40 -18:35
Istanbul Istanbul-Dushanbe lennuk 21:10 - 03:45

08.juuli Dushanbe Auto vastas, kütuse jms. hankimine, sõit mägedesse
Vertikal-Alaudin 2630 2630 Laager C1 - Vert.Alaudini alpilaagri kõrval

1 09.juuli Alaudini kuru alla 3400 770 770 0 5,0 3400 1. pandam alpilaagrisse. Laager C2 - Alaudini kuru all
2 10.juuli Alaudini kuru (k-ta, 3730) 3730 330 Esimene kuruületus, lumetuisus

Djusahi järv 2950 -780 330 780 5,0 2950 Laager C3-4  - Djusahhi järve ääres
3 11.juuli Fluoriidi kuru (k-ta, 3400) 3400 450 Kuruületus kerge kotiga. Väga ilus ilm

Kulikaloni järv 2860 -540 Ring ümber Kulikaloni järve
Djusahi järv 2950 90 540 540 12,0 2950 Laager C3-4 - Djusahhi järve ääres

4 12.juuli Adamtashi kuru (1B-2A, 4000) 4000 1050 Kuru ületamine. Väga ilus ilm
Alaudini järved 2700 -1300 1050 1300 8,0 2700 Laager C5-6 - Alaudini suur järv

5 13.juuli Alaudini järved (2700) 2700 PUHKEPÄEV
Vertikal-Alaudin 2630 -70 Pandami toomine alpilaagrist
Alaudini järved 2700 70 70 70 3,0 2700 Laager C5-6. Vihmahood

2760 2690 33,0 Radiaalil ca 33 km ja  2700 m tõuse/laskumisi
6 14.juuli Alaudini järv 2700 Põhietapp

Roheline platsike enne Mutnõi jv3250 550 550 6,0 3250 Lõunapeatus ja laager C7.  Peale lõunat vihmasadu.
7 15.juuli Mutnõi järv 3400 150 Alkimatiseerumine kestab veel

Moreenid enne Chimtarga kuru 4000 600 750 6,0 4000 Laager C8 - moreenidel suure kalju taga
8 16.juuli Laagrikohad Chimtarga kuru all 4300 300 Jälle poolik päev

Chimtarga kuru (1B, 4600) 4600 300 Ilma kottideta kurule tõus
Laagrikohad Chimtarga kuru all 4300 -300 600 300 5,0 4300 Laager C9-10  - Chimtarga kuru all

9 17.juuli Chimtarga kuru (1B, 4600) 4600 300 Teine tõus kurule
Energia tipp (2B, 5120) 5120 520 Tipupäev! Väga ilus ilm kogu aeg
Chimtarga kuru (1B, 4600) 4600 -520 Laskumine kurule
Laagrikohad Chimtarga kuru all 4300 -300 820 820 5,0 4300 Laager C9-10 - Chimtarga kuru all

10 18.juuli Chimtarga kuru (1B, 4600) 4600 300 Kolmas kord C. kurul!
P.Zindoni jõgi 3500 -1100 300 1100 8,0 3700 Laager C11 - P.Zindoni jõe lammil.  2. pandam kalju all.

11 19.juuli Lääne-Mirali org 4100 600 600 3,0 4100 Laager C12 - Lääne-Mirali liustiku silekaljude all
12 20.juuli Mirali kuru (2B, 5000) 5000 900 900 3,0 5000 Laager C13-14 - Mirali kurul
13 21.juuli Chimtarga tipp (2B, 5487) 5487 487 Tipupäev! Tugev tuul, laskumise lõpus tuli peale udu

Mirali kuru 5000 -487 487 487 4,0 5000 Laskumine kurule. Laager C13-14 - Mirali kurul.
14 22.juuli P.Zindoni jõgi 3500 -1500 Pandami võtmine

S.Allo järv 3200 -300 1800 12,0 3200 Laager C15 - Suure Allo järve ääres. 
15 23.juuli S.Allo järv 3200 PUHKEPÄEV, poolik

V.Zindani orgu pidi üles 3300 100 100 3,0 3300 Laager C16 - V.Zindoni orus 
16 24.juuli Lõuna-Dvoinoi kuru (1A-1B, 4000)4000 700 Kuruületus, väga ilus ilm

Ahbasai org 3300 -700 700 700 10,0 3200 Laager C17 - rohelisel aasal Ahbasai orus
17 25.juuli Argi org 2400 -900 900 25,0 2400 Laager C18 - klibusel jõekaldal Argi orus
18 26.juuli Sarõtagi küla 2300 -100 100 7,0 Viimane pingutus

Iskanderkul 2200 2200 Autoga. Laager C19 - Iskanderkuli järve ääres turismibaasis
5807 6207 97,0 Põhietapil  ca 97 km ja 5800 m tõuse ning 6200 m laskumisi

27.juuli Iskanderkul-Dushanbe 2200 2200 Tagasisõit autoga Dushanbesse. 
28.juuli Dushanbe Linna peal, ööbimine hotellis "Vahsh"
29.juuli Dushanbe Dushanbe-Istanbul lennuk 05:40 - 09:05

Istanbul Istanbul-Riia lennuk 11:45 - 14:40
Riia Riia-Tartu/Tallinn buss 
Tartu Südaööl kodus 

8567 8897 130 Ühtekokku ca 130 km ja 8600 m tõuse ning 8900 m laskumisi

KOKKU:

KOKKU:

ÜHTEKOKKU:


graafik

		FAN-2013 ajaline graafik - tegelik



		Matka päev		Kuupäev		Asukohad		Kõrgus (m)		Kõrg. vahe		Tõusude summa		Laskumiste summa		Kilo-meetreid (koef. 1,2)		Laagri kõrgus (m)		Tegevus

				7-Jul		Tartu														Tartu-Riia buss 6:30 - 11:30. Tallinnast buss - kell 8.

						Riia														Riia-Istanbul lennuk 15:40 -18:35

						Istanbul														Istanbul-Dushanbe lennuk 21:10 - 03:45

				8-Jul		Dushanbe														Auto vastas, kütuse jms. hankimine, sõit mägedesse

						Vertikal-Alaudin		2630										2630		Laager C1 - Vert.Alaudini alpilaagri kõrval

		1		9-Jul		Alaudini kuru alla		3400		770		770		0		5.0		3400		1. pandam alpilaagrisse. Laager C2 - Alaudini kuru all

		2		10-Jul		Alaudini kuru (k-ta, 3730)		3730		330										Esimene kuruületus, lumetuisus

						Djusahi järv		2950		-780		330		780		5.0		2950		Laager C3-4  - Djusahhi järve ääres

		3		11-Jul		Fluoriidi kuru (k-ta, 3400)		3400		450										Kuruületus kerge kotiga. Väga ilus ilm

						Kulikaloni järv		2860		-540										Ring ümber Kulikaloni järve

						Djusahi järv		2950		90		540		540		12.0		2950		Laager C3-4 - Djusahhi järve ääres				 

		4		12-Jul		Adamtashi kuru (1B-2A, 4000)		4000		1050										Kuru ületamine. Väga ilus ilm

						Alaudini järved		2700		-1300		1050		1300		8.0		2700		Laager C5-6 - Alaudini suur järv

		5		13-Jul		Alaudini järved (2700)		2700												PUHKEPÄEV

						Vertikal-Alaudin		2630		-70										Pandami toomine alpilaagrist

						Alaudini järved		2700		70		70		70		3.0		2700		Laager C5-6. Vihmahood

		KOKKU:										2760		2690		33.0				Radiaalil ca 33 km ja  2700 m tõuse/laskumisi

		6		14-Jul		Alaudini järv		2700												Põhietapp

						Roheline platsike enne Mutnõi jv.		3250		550		550				6.0		3250		Lõunapeatus ja laager C7.  Peale lõunat vihmasadu.

		7		15-Jul		Mutnõi järv 		3400		150										Alkimatiseerumine kestab veel

						Moreenid enne Chimtarga kuru		4000		600		750				6.0		4000		Laager C8 - moreenidel suure kalju taga

		8		16-Jul		Laagrikohad Chimtarga kuru all		4300		300										Jälle poolik päev

						Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600		300										Ilma kottideta kurule tõus

						Laagrikohad Chimtarga kuru all		4300		-300		600		300		5.0		4300		Laager C9-10  - Chimtarga kuru all

		9		17-Jul		Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600		300										Teine tõus kurule

						Energia tipp (2B, 5120)		5120		520										Tipupäev! Väga ilus ilm kogu aeg

						Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600		-520										Laskumine kurule

						Laagrikohad Chimtarga kuru all		4300		-300		820		820		5.0		4300		Laager C9-10 - Chimtarga kuru all

		10		18-Jul		Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600		300										Kolmas kord C. kurul!

						P.Zindoni jõgi		3500		-1100		300		1100		8.0		3700		Laager C11 - P.Zindoni jõe lammil.  2. pandam kalju all.		 

		11		19-Jul		Lääne-Mirali org		4100		600		600				3.0		4100		Laager C12 - Lääne-Mirali liustiku silekaljude all

		12		20-Jul		Mirali kuru (2B, 5000)		5000		900		900				3.0		5000		Laager C13-14 - Mirali kurul

		13		21-Jul		Chimtarga tipp (2B, 5487)		5487		487										Tipupäev! Tugev tuul, laskumise lõpus tuli peale udu

						Mirali kuru		5000		-487		487		487		4.0		5000		Laskumine kurule. Laager C13-14 - Mirali kurul.

		14		22-Jul		P.Zindoni jõgi		3500		-1500										Pandami võtmine

						S.Allo järv		3200		-300				1800		12.0		3200		Laager C15 - Suure Allo järve ääres. 

		15		23-Jul		S.Allo järv		3200												PUHKEPÄEV, poolik

						V.Zindani orgu pidi üles		3300		100		100				3.0		3300		Laager C16 - V.Zindoni orus 

		16		24-Jul		Lõuna-Dvoinoi kuru (1A-1B, 4000)		4000		700										Kuruületus, väga ilus ilm

						Ahbasai org		3300		-700		700		700		10.0		3200		Laager C17 - rohelisel aasal Ahbasai orus

		17		25-Jul		Argi org		2400		-900				900		25.0		2400		Laager C18 - klibusel jõekaldal Argi orus

		18		26-Jul		Sarõtagi küla 		2300		-100				100		7.0				Viimane pingutus

						Iskanderkul		2200										2200		Autoga. Laager C19 - Iskanderkuli järve ääres turismibaasis

		KOKKU:										5807		6207		97.0				Põhietapil  ca 97 km ja 5800 m tõuse ning 6200 m laskumisi

				27-Jul		Iskanderkul-Dushanbe		2200										2200		Tagasisõit autoga Dushanbesse. 

				28-Jul		Dushanbe														Linna peal, ööbimine hotellis "Vahsh"

				29-Jul		Dushanbe														Dushanbe-Istanbul lennuk 05:40 - 09:05

						Istanbul														Istanbul-Riia lennuk 11:45 - 14:40

						Riia														Riia-Tartu/Tallinn buss 

						Tartu														Südaööl kodus 

		ÜHTEKOKKU:										8567		8897		130				Ühtekokku ca 130 km ja 8600 m tõuse ning 8900 m laskumisi





altitude

		Matka päev		Kuupäev		Asukohad		Kõrgus (m)		Laagri kõrgus (m)

		0		8-Jul		Vertikal-Alaudin		2630		2630

		1		9-Jul		Alaudini kuru alla		3400		3400

		2		10-Jul		Alaudini kuru (k-ta, 3730)		3730

						Djusahi järv		2950		2950

		3		11-Jul		Fluoriidi kuru (k-ta, 3400)		3400

						Kulikaloni järv		2860

						Djusahi järv		2950		2950				 

		4		12-Jul		Adamtashi kuru (1B-2A, 4000)		4000

						Alaudini järved		2700		2700

		5		13-Jul		Alaudini järved (2700)		2700		2700

						Vertikal-Alaudin		2630

						Alaudini järved		2700		2700

		6		14-Jul		Alaudini järv		2700

						Roheline platsike 		3250		3250

		7		15-Jul		Mutnõi järv 		3400

						Moreenid enne Chimtarga kuru		4000		4000

		8		16-Jul		Laagrikohad Chimtarga kuru all		4300

						Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600

						Laagrikohad Chimtarga kuru all		4300		4300

		9		17-Jul		Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600

						Energia tipp (2B, 5120)		5120

						Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600

						Laagrikohad Chimtarga kuru all		4300		4300

		10		18-Jul		Chimtarga kuru (1B, 4600)		4600

						P.Zindoni jõgi		3500		3700		 

		11		19-Jul		Lääne-Mirali org		4100		4100

		12		20-Jul		Mirali kuru (2B, 5000)		5000		5000

		13		21-Jul		Chimtarga tipp (2B, 5487)		5487

						Mirali kuru		5000		5000

		14		22-Jul		P.Zindoni jõgi		3500

						S.Allo järv		3200		3200

		15		23-Jul		S.Allo järv		3200

						V.Zindani orgu pidi üles		3300		3300

		16		24-Jul		Lõuna-Dvoinoi kuru (1A-1B, 4000)		4000

						Ahbasai org		3300		3200

		17		25-Jul		Argi org		2400		2400

		18		26-Jul		Sarõtagi küla 		2300

						Iskanderkul		2200		2200



FAN-2013 kõrgusegraafik

Kõrgus (m)	Vertikal-Alaudin	Alaudini kuru alla	Alaudini kuru (k-ta, 3730)	Djusahi järv	Fluoriidi kuru (k-ta, 3400)	Kulikaloni järv	Djusahi järv	Adamtashi kuru (1B-2A, 4000)	Alaudini järved	Alaudini järved (2700)	Vertikal-Alaudin	Alaudini järved	Alaudini järv	Roheline platsike 	Mutnõi järv 	Mor	eenid enne Chimtarga kuru	Laagrikohad Chimtarga kuru all	Chimtarga kuru (1B, 4600)	Laagrikohad Chimtarga kuru all	Chimtarga kuru (1B, 4600)	Energia tipp (2B, 5120)	Chimtarga kuru (1B, 4600)	Laagrikohad Chimtarga kuru all	Chimtarga kuru (1B, 4600)	P.Zindoni jõgi	Lääne-Mirali org	Mirali kuru (2B, 5000)	Chimtarga tipp (2B, 5487)	Mirali kuru	P.Zindoni jõgi	S.Allo järv	S.Allo järv	V.Zindani orgu pidi üles	Lõuna-Dvoinoi kuru (1A-1B, 4000)	Ahbasai org	Argi org	Sarõtagi küla 	Iskanderkul	08.juuli	09.juuli	10.juuli	11.juuli	12.juuli	13.juuli	14.juuli	15.juuli	16.juuli	17.juuli	18.juuli	19.juuli	20.juuli	21.juuli	22.juuli	23.juuli	24.juuli	25.juuli	26.juuli	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	2630	3400	3730	2950	3400	2860	2950	4000	2700	2700	2630	2700	2700	3250	3400	4000	4300	4600	4300	4600	5120	4600	4300	4600	3500	4100	5000	5487	5000	3500	3200	3200	3300	4000	3300	2400	2300	2200	
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FAN-2013 ajaline graafik - tegelik


Matka 


päev


Kuupäev


Asukohad


07.juuli


Tartu


Riia


Istanbul


08.juuli


Dushanbe




Põhieesmärgid: 
• Energia tipp (5120)
• Tšimtarga tipp (5487) 





Piirkonna skeem



Aruanded, 
marsruutide
kirjeldused –
28 tk



4-päevane radiaal : 



Laager Alaudini kuru all

Laager Djušahi järvede ääres, taga Maria sein



Adamtaši kuru

Puhkepäev Alaudini järve ääres



Matka põhiosa :
2 kuru ja 2 tippu



Mutnõi järve ääres hakkavad paistma Energia ja Tšimtarga tipud

Energia tipp



Grupp Energia tipus. Priit teeb pilti.

Tšimtarga tipp - meie põhieesmärk



Tõus Tšimtarga tippu - jäänõlval

Tõus Tšimtarga tippu - kiviohtlikus kuluaaris



Tšimtarga tipus!

Laskumine kaljudel



Tšimtarga tipp Mirali kurult

Suur Allo järv



Viimane etapp : 
väljumine piirkonnast
Iskanderkuli järve 
äärde



Argi org

Sild üle Argi jõe



Sarõtag

Iskanderkuli järv. (2200)





2019 : Kaukasus (Kazbek) : http://algus.planet.ee/kalle/matk/2019-kazbek/

http://algus.planet.ee/kalle/matk/2019-kazbek/


Standardmarsruut Kazbekile – Stepantsmindast (Kazbegi)
1750 (2170) -> 3000 -> 3675 -> 4300 -> 5033

https://tartu.postimees.ee/6770012/kazbekil-surmasuust-paasenu-kogub-raha-oma-päästjatele

https://tartu.postimees.ee/6770012/kazbekil-surmasuust-paasenu-kogub-raha-oma-p%C3%A4%C3%A4stjatele


Miks otse minna, kui ringi saab? (https://reisikirjad.gotravel.ee/ajakiri/kazbek-miks-otse-minna-kui-ringi-saab/ )

Piirkond: Georgia (Gruusia, Sakharhvelo), Mtskheta-Mtianeti regioon, Hohi ahelik - jääb Peaahelikust tegelikult põhja poole.

• Dzimarai-Kazbegi piirkond – Hohi ahelik
• Truso ja Suatisi orud
• Köli mägismaa
• Dzimarai, Maili tipud
• Kazbeki tipp

https://reisikirjad.gotravel.ee/ajakiri/kazbek-miks-otse-minna-kui-ringi-saab/
https://et.wikipedia.org/wiki/Gruusia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mtskheta-Mtianeti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82


 Grupp: sai kokku 25.maiks – 6 inimest :
Kalle Kiiranen, Tannar Esna, Raul Lepasild, 
Andres Rootalu, Olavi Vaino, Heli Jarovikov.

Kokkusaamised-harjutamised: 
• Katrini pool 14.aprillil – tutvustus
• Karula laager 25-26.mail

 Lennukipiletid: 2.juunil – Turkish Airlines: Tallinn-Istanbul-Tbilisi 
18.juuli – 3.aug., 270 EUR, äraantav pagas kuni 30 kg + 8 kg käsipagas

 Viisad – EL kodanikele viisavaba 1 aasta 
 Piiriload: Gruusia Piirivalveamet – elektrooniliselt passide koopiad ja andmed marsruudi kohta.
 Kohapealne transport/ööbimine: Tbilisis kodumajutus „Mountain Scream“. Tbilisi-Stepantsminda ca 150 km.
 Info: Caucasus Trekking: https://www.caucasus-trekking.com

 Kindlustused: Austria Alpiklubi liikmemaks - ca 60 eur

 Eesti VM-s grupi registreerimine 

 Varustus, toidud, kütus. 
Võtsime kaasa 2 telki (Coleman Caucasus 3, Ferrino Stardust), 2 lühemat köit (20 m, 24 m), köögikomplektid jms. Jaotame ära ka
toiduainete ostmise. Kütusena – gaasiballoonid Tbilisist.

https://www.caucasus-trekking.com/


Üldine skeem





Loetud kümneid aruandeid ja 
marsruudikirjeldusi



 Piirkond: Georgia (Gruusia, Sakharhvelo), Mtskheta-Mtianeti regioon, Hohi ahelik 
Marsruut, kurud, tipud, kilometraaž :

Kobi (Ukhati, 1950) -Truso org - Zakagori (2178) - Suatisi org (2600) - Ida-Suatisi liustik - Hohi ahelik (4000, kas "Maili-Suatisi" või
"50 let SSSR" kuru) - Maili tipp (4600) - Kazbeki platoo (4500) - Kazbeki tipp (5043) - Kazbeki platoo (4500) - Meteojaam - Gergeti
liustik - Kazbegi (Stepantsminda, 1730). 

Kilometraaž ca 82 km
Matk 9 päeva
Kokku, koos sõitudega 17 päeva
18.07 - 03.08.2019



Päeva nr. Kuupäev Nimetus (kõrgus) Vahemaa (km) Kõrguste vahe (m)
1 18.juuli Lennuk Tallinn-Riia-Tbilisi 

2 19.juuli Tbilisis kell 3:30.  Öömaja Tbilisis. Piirilubade hankimine. 

3 20.juuli Autosõit Tbilisi - Mtskheta - Gudauri - Jvari (Krestovõi) kuru (2381 m) - Kobi (Ukhati) : 150 km 

Kobi (1950) - Zemo Okrokana (2015)* 5 65

4 21.juuli Zemo Okrokana (2015) - Truso org (Kasari kanjon) - Ketrisi - Zakagori (2200) - Suatisi (2300) 15 285

5 22.juuli Suatisi (2300) - Ida-Suatisi liustiku moreenid (2580) 10 280

6 23.juuli Radiaal aklimatiks Mna oru poole (Iristoni ja Molodoi Kommunist kurud)

7 24.juuli Ida-Suatisi liustiku moreenid (2580) - Ida-Suatisi liustikul (3200) 6 620

8 25.juuli Ida-Suatisi liustikul (3200) - Maili-Suatisi kuru (3950) või "50 let SSSR" kuru (4240) 6 750

9 26.juuli Maili-Suatisi kuru (3950) - Maili-hoh tipp (4600) 4 650

Maili-hoh tipp (4600) - Kazbeki platoo (4500) 4 -100

10 27.juuli Kazbeki platoo (4500)  - Kazbeki tipp (5034) 3 530

Kazbeki tipp (5034) - Kazbeki platoo (4500) 3 -530

Kazbeki platoo (4500) - Meteojaam (Bethlemi hütt, 3670) 7 -830

11 28.juuli Meteojaam (Bethlemi hütt, 3670) - Gergeti liustiku keel (Sabertse, 2800) - Kazbegi (Stepantsminda, 1730) 12

12 29.juuli Varupäev *

13 30.juuli Varupäev

14 31.juuli Varupäev

15 01.aug Autosõit Kazbegi (Stepantsminda, 1730) - Kobi (Ukhati)  - Jvari (Krestovõi) kuru (2381 m) - Tbilisi : 170 km

16 02.aug Tbilisis 

17 03.aug Lennuk Tbilisi-Riia-Tallinn

KOKKU jalgsimatka: 70


graafik

		Kazbek-2019 ajagraafik

		Päeva nr.		Kuupäev		Nimetus (kõrgus)		Vahemaa (km)		Kõrguste vahe (m)

		1		18-Jul		Lennuk Tallinn-Riia-Tbilisi 

		2		19-Jul		Tbilisis kell 3:30.  Öömaja Tbilisis. Piirilubade hankimine. 

		3		20-Jul		Autosõit Tbilisi - Mtskheta - Gudauri - Jvari (Krestovõi) kuru (2381 m) - Kobi (Ukhati) : 150 km 

						Kobi (1950) - Zemo Okrokana (2015)*		5		65

		4		21-Jul		Zemo Okrokana (2015) - Truso org (Kasari kanjon) - Ketrisi - Zakagori (2200) - Suatisi (2300)		15		285

		5		22-Jul		Suatisi (2300) - Ida-Suatisi liustiku moreenid (2580)		10		280

		6		23-Jul		Radiaal aklimatiks Mna oru poole (Iristoni ja Molodoi Kommunist kurud)

		7		24-Jul		Ida-Suatisi liustiku moreenid (2580) - Ida-Suatisi liustikul (3200)		6		620

		8		25-Jul		Ida-Suatisi liustikul (3200) - Maili-Suatisi kuru (3950) või "50 let SSSR" kuru (4240) 		6		750

		9		26-Jul		Maili-Suatisi kuru (3950) - Maili-hoh tipp (4600)		4		650

						Maili-hoh tipp (4600) - Kazbeki platoo (4500) 		4		-100

		10		27-Jul		Kazbeki platoo (4500)  - Kazbeki tipp (5034)		3		530

						Kazbeki tipp (5034) - Kazbeki platoo (4500)		3		-530

						Kazbeki platoo (4500) - Meteojaam (Bethlemi hütt, 3670) 		7		-830

		11		28-Jul		Meteojaam (Bethlemi hütt, 3670) - Gergeti liustiku keel (Sabertse, 2800) - Kazbegi (Stepantsminda, 1730)		12

		12		29-Jul		Varupäev *

		13		30-Jul		Varupäev

		14		31-Jul		Varupäev

		15		1-Aug		Autosõit Kazbegi (Stepantsminda, 1730) - Kobi (Ukhati)  - Jvari (Krestovõi) kuru (2381 m) - Tbilisi : 170 km

		16		2-Aug		Tbilisis 

		17		3-Aug		Lennuk Tbilisi-Riia-Tallinn

						KOKKU jalgsimatka:		70



		* autosõit 150 km ei tohiks tervet päeva kesta, isegi kui üle Peaaheliku Jvari kuru; mõttekas on liikuda kohe Truso orgu.

		** kui varupäevi ei kasuta, mõtleb veel tegevust
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Kazbek-2019 ajagraafik


Päeva nr.


Kuupäev


Nimetus (kõrgus)


1


18.juuli


Lennuk Tallinn-Riia-Tbilisi 


2


19.juuli


Tbilisis kell 3:30.  Öömaja Tbilisis. Piirilubade hankimine. 


3


20.juuli


Autosõit Tbilisi - Mtskheta - Gudauri - Jvari (Krestovõi) kuru (2381 m) - Kobi (Ukhati) : 150 km 


Kobi (1950) - Zemo Okrokana (2015)*


4


21.juuli


Zemo Okrokana (2015) - Truso org (Kasari kanjon) - Ketrisi - Zakagori (2200) - Suatisi (2300)






Kobi (1950) - Truso org

Suatisi org



Ulhandzarau kanjon



Maili (Kazbeki) platoo



Liigume seongus üle lumeplatoo Kazbeki poole

Kazbeki idatipp (5033)



Rafting Aragvi jõel
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