Elamuskoolitus

KAZBEK
Võimas kogemus 5000 meetri kõrgusel
Üks elu väärtustest on erinevad kogemused. See rännak viib meid tippu, mis
illustreerib füüsilisel tasandil teekonda,
mida nimetatakse vahel karjääriks, vahel
isiksuse arenguks. Seekord on kõik päris
reaalne: seljakott ja kirka, liustik ja
jäälõhed... ning muidugi meeskond, mis
on peaagu kõik, millele saab tippu ronimisel toetuda.
Kazbek (5047 m), üks Kaukasuse kõrgemaid ja ilusamaid mäetippe, asetseb
keskmäestiku idaosas. Kazbeki regioonis
on mitmed tipud kõrgemad kui 4000 m ja see on Kaukasuse üks tähtsamaid mägironimise
ja -matkamise paiku. Kazbek' mägi on samuti tuntud kui «Mkinvartsveri» («liustike mägi»)oma gruusiakeelse nime järgi, sest tal on 9 liustikku.
Kazbek'i loetakse tõsiseks mäeks ja tippu tuleb algajatel võtta kui boonust, kuhu võib aga
ilmtingimata ei pruugi jõuda. Samas on viimasesse baaslaagrisse(4100m) jõudmine kõigile
jõukohane ning pakub lummavaid vaateid Kaukasuse peaahelikule ning mõõdukalt
ekstreemseid kogemusi liustike ületamisel. Kuna tegemist on tipuüritusega, siis tuleb
arvestada korraldajatest sõltumatute asjaoludega nagu näiteks ilmaolud ja grupi liikmete
enesetunne. Kazbek ei ole turismiobjekt, see on mägi oma ettearvamatute olukordadega ja
samas nii täiuslikult ehe ja ilus.

Koolituse programm

Eeltreening :
Kazbeki tippu minekuks vajalik tehniline väljaõpe.
1. päev: lend Tallinn-Tbilisi

Tipp (5047m)

2. päev: Tbilisi-Kazbegi küla, öine bussisõit (NB!
Varahommikul ei ole tervislik bussiaknast välja
vaadata, sest ületame 2600m Jvari mäekuru kitsal
kruusateel) Varahommikul saabume Kazbegi
külla, kus meid ootab üle-mõistuse armas
inimene proua Lela ja üle-mõistuse maitsev
hommikusöök. Peale uinakut ostame kokku
mäkke minekuks vajaliku toiduvaru, hangime
hobuse, kes meie telgid poolele teele viib, kohtume meie teise giidi Leriga, peame plaane,
harjutame sõlmi (väga oluline oskus). Lela annab
meile 3x päevas süüa ja see on imehea, ausõna.
Ööbime Gruusia kodus (3-6-sed toad).

Varahommikul hakkame tõusma mäetippu.
Esimeseks katsumuseks on platoo ületamine,
selleks ajaks on mõistlik lõhedega toimetama
õppida, sest neist ei saa kuidagi ümber. Üle
saab. Edasi läheb tõus järsemaks ja alla tuleb
panna kassid. Tõusul on oluline abivahend
kirka. Kõrgusekartjatel ei ole enam mõistlik ringi
vahtida. Viimane tõus enne tippu on ca 60
kraadise nurgaga jäänõlv. Olenevalt ilmaoludest
läheb vaja rohkemal või vähemal määral
tehnilise alpinismi algteadmisi. Tõusul oleme
mitmekordselt turvatud ja kui ise lollusi ei tee,
siis midagi ka ei juhtu. Ainult jõud võib otsa
saada. Aga tipp on seda väärt. Kogu Kaukasuse
peaahelik nagu peopeal, hea ilmaga näed
Euroopa kõrgemat tippu Elbrust ja teisel pool
lõpmatut tasandikku. Võimas, võimas. Tipuürituseks Meteostantsijast kulub edasi-tagasi
12-15 tundi.

3. päev: Kazbegi küla-vahelaager(3000 m) Hüvasti tsivilisatsioon! Hommikul vinname seljakotidselga ja hakkame asuma. Ööbime kusagil teel
telkides. Kus täpselt, seda otsustab juba ilm,
meie enesetunne ja eelkõige giid Leri.
4. päev: Vahelaager-Meteostantsija (4000 m),
naudime vaateid lumistele mäetippudele, ületame esimese liustiku, näeme esimest lõhet ja
muidugi ronime ikka üles-poole. See, mis edasi
juhtub, on ettearvamatu. Teada on, et meie
raskema varustuse viib umbes 3000m peale
hobune. Kindel on, et Meteostantsijas (vana
mahajäetud sõjaväehoone) ööbime ruumis sees
(kahekordsed lavatsid või põrand) ning süüa
teeme endale ise. Sama-aegselt püüame aklimatiseeruda ja vajadusel saadame osad inimesed
üheks päevaks alla, et mäehaigus kallale ei tuleks.
5.-7.päev: Kuna oleme ületanud lumepiiri, tuleb
edaspidi tagasihoidlikumate tingimustega
leppida. Tõenäoliselt valutab enamusel pea ja
magada on keeruline. Kõik see on eelmäng
viimaseks ürituseks. Esimene tipukatse tehakse
kuuendal päeval, kui see ebaõnnestub, kasutatakse ära varupäev ja üritatakse uuesti.

8. päev: Meteostantsija-Kazbegi küla. Laskumist
ja viimaseid võimsaid vaateid nautides jõuame
tagasi rohelisse tsooni¡, pikutame vahepeal
alpiaasadel ja kirume raskeid seljaotte. Aga
pealelõunal oleme kohe kindlasti uuesti Lela
hoole all ning sööme kõhud üle hulga aja
meeletult täis, maitseme gruusia veni ja jagame
muljeid.
9. päev: Tbilisi. Õhtune linnatutvustus, parimad
söögikohad. Meie hotell on Tiblisi südames,
võrratute vaadetega vanalinnale ja ümbritsevatele mägedele. Hinna sees on ööbimine
kahestes tubades, soovi korral saab individualiseerida.
10. päev: varupäev. Kui kõik on kulgenud tõrgeteta, siis lihtsalt puhkame Tbilisis.
11. päev: lõpuõhtusöök ja öine lennujaam.
Tagasi Tallinnas järgmisel hommikul.

Kazbeki tippu jõudmiseks vajalik investeering on alates 1290 € +km. See
summa sisaldab kõiki mäe ja transpordiga seotud kulusid va kindlustus.
Tbilisis on hinna sees ööbimine ja üks õhtusöök.
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