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Tugt fųįi mõte korraļdada
aļpįņįstįde ekspeditsioorr ja
Fņįļ*s otsųstasįle vaļlutatud tį.
pįį lļįņrętfrdr Eestį Ųļįkoqtiks?

EęqtļķęęĮnę üTįk.qoT ę' EęgtĮ
Rahvusülikool saab tänavų
seitsmekü,mneseks, TÜ aļpį-
klubi <Firn> tähistab aga oma
koļmekürnneņdāt iuubelįt.
Neįd kahte ilrņat tärminįt ot.
sustasįme tähįstada ühe uue
tipu vaļļutarnise ia nįnįetarrii.
sega. Pöördusįme ülikoolį iuht.
konna pooTe, kes arutas rrleie
et,tepanekut ia olį asjaga pärįt
Nõnda sa,igi aįpįnistide eks-
peditsioonist, ūks osa ülįkooļ,į
,į u ubelįpidustustest'

Kes olįd rįįįuņa liįkmed?
Meįe rüļrnn koosņes koduva.

bariįgį parįrnatest alpinistidest.
Ekspeditsiooni . suurųseks oĮį
kavatsetud 32 įnimesį. Loot-
sįme. eį kõik saavad tuļļa. aga
nagų ikka" tegį eļu om,a kor-
rektiive. Teele asusi,nre koļme
võrra väįksemas koosseisus.

&flįįlįsed olįd elįevalrnįstu.
rrecT ,ia Īrįįlļeļ seļjakotįdį selga
tõmoņrfįį?

Põhįļise Osa varustusest saį.
lne Tartust' puudųvaga abis-
įas Ta'Tlįnn. Kogu varustuse
eest hoolįtses ,Ąļger Vedļer.
Tublį poiss, tulį hįilgavaĮt
įoime' Enne teeļe asumķt
saatis Aļger u,mbes tonni va-
rustust raudteepagasiga Du-
šanbesse ette. Ī(a kaks grįTppį
]iįksįd varem rongiga ia võtsid
kaasa selle osa varustusegt,
mida ei saa pagasiga saata
(suįtsuļiha, raadiojaarrļad' ap-
teek). Rührna üļejäänud Iįiļ<-
med asusicį ]ennuļiiga teele 25.
juuįįl.

T\Ąuįdugi olį suįļr eeļtöö ka
ēkr,r)editsioonį .ļtcrļral EIs KütįĮ.
Temā koostas kogu grupį me-
nüįi ja muretses toiduaįned.
Menüü koosnes sublimaaJi;idest
ia ka naturaaTsetest toįduaine-
test. Ņaturaalsed toiduaįned
ostsime põkriļiseļt DuŠanbest.

2?. juųļiks oTi meie ekspedįt.
sioon ia kogu varustus jõud-
nud DuŠanbesse.

'det saada. Ta asub kas ra-
,jooni keskel või siįs raioonį
servas}. Aņtud jĻļhul asus pa-
noraampunkt rajooni servfs.
Seal sai rajoonį kaart ka iĮ-
makaarte sļļhtes üļe vaadatud'
Kõįk klappis ja järgmine ette-
võte oļį tipu aļIa pääsemįne.

Ėaasļaagrist rninekukš kuļus
kaks päevf. Kohapeaļ Teidsį-
me, et tippu on kaks teed -põhja ia ļääne poolt. Ot.susta.
sime vaļįda põhiapooļse tee'
sest see küle oļi vähern tuuļe
ia päiį<ese erosioonįst kahius-
tatud nįng ,seėga ohutu,m. Ohų:
tum olį ta küTl. kuid tippu rne
ei jöudnud. Saįtusime vägf
sįļeda seirų iuurde. Sealt
oļeks üļes saanud kas iminap-
pade võį šlärnburnaeļtega.,
Naelad olid meiļ kaasas, kuid
leidsime' et se].iinė roni,mine
poTe otgtarbekas ning on väga
kunstlįk. Tulįrne tag,asį, Järg-
misei päevai tegirne uue katse.
mč,öd.a lään.eharja. Marsruudi
raskuskateg,ooriatks 4A ia võ1.

, melõirk oli vahet'.:ļt enne tippu,
, ü.ks köįetäig 5 rasļkuskategoo-
ria ronįmigt. seįle lõieu töötas, 
läbį lvo Fa'r,mas. koduvabariįgį

. p,arirn kaTj,uronija. I,õpuks oļi-
megi tįpus. Leidsįme' et enne

meįd poļ:Tud sinna tõesti inį-
mese jalg astunud. Tįpumas-
sįįvist lääne pool oli küļį ü,ļrs
katjunukk, kus oli geodeetįde
märk, aga tįpp ise olį vallu-
tamata. Ilmseit oli see sein en-
ne tip3u kõiki kohutanud. Ti-
pu valļutasirne kųrekesT: Kal,le
Ilansen, Ivo Parmas, Aįn Niļ-
ter, Heikrki Tuuksam, Uuno
Ad,er ia mim. Heikki on Taļ-
ļinna poįss' Ain RakveresĻ
üTejäänud on tartl.ased. Kõįk
peale H€iki on meįe kļųbis,
koolįtuse saanud.

Tįppu tadusirrre tųuri. ktrhų
jätsime rņeie kįubi bl.anketįįe
kirjutatud kitja. Seaļ on ,lu-
geda' kes me sel,l,ised oļime'
rūilt€ks me sįnna tįppu ronisi.,
me ja kuidas 'me seda tįppu
tuleviikus hakkame nįmetama.
Saņnuti jätsi'me tippu oma klu.
bi embleemį ning meįe rahvrls.
värvides vįrrapļį. TeAime 'ka
rahvuslįpu taustaļ piįte. ol.į
2. augrrst, Eestį t}ļįkooli niĪn€.
line tipp teoks saanud.

Lasļ<umiseks leįdsirne įeise
tee' nii et ei pįdanud sarna
marsruuti rnöįlda tagasi tuļema.
Hiliern nįhutasirme baaslaaErį
ed,asi AĪgį rajooni. Seal said

Tõnis,Ī,epįk ia tema assistent
Prįit Grepp <Taļįinnfiļmist>,
Tõnis Lepik oIį ļ9B4 ka Taįlin-
na tipuļ. Nad oļid kaasas esi-
mesel katsel ti.ppu jõuda. siįs'
kui me gfsįų 5eina iooksįme'
Kõi,k saį fiĮmite. Aga lääne-
harja marsrūudįTe minnes
kaĪtsime. et kuį ka seaļ tuleb
tõusta ia ļaskųda ņing ju,maļ
.teab milįiseid tehnįļisi võtteid
kasutada. siis võivad fiĮmįme-
hed kirnņu sattuda. Soovitasi.
me neil. maha jääda' nad oļid
päri. Ei ole nad ku,mbki aįpį-
nistįd, ,aga tublįd poisid küļl.
Tõnis ütįes aļati: <Teįe öeļge,
kuidas peab įegerna, küļl mi-
na iärele tuļen.>> Ja tuļigį'
TäpseTt nagu 1984 TaļTinna
tipu ajal. Veel meel.dib muļļe
Tõnises; et ta eį tee kunst-
lįkke käadreįd ega palu filmi
.iaoks midagį įrnįteerida. Ta
palub aįnuļt. et oot-oot. me-
hed, mf sįitin end siia tęįe
kõrvale ja filmin.

Tõnįse plaanilrs oli teha
]Eesti Ülįkooli tipust kü.rnne-
rninutįļine ļõiķ 10, riryļgvaatesse
<Eesti kroonilka>. Samr.rti pefks
valrnį'ma - paarikįi.rnngminutį-
line rnängufiļm eesti aļpinis-
tįdest. Mõļerna tööga loocļe-
takse toįrne tuļļa oktoobrį ļõ*
puks.

Nõnda pgĻiįļ ekspedįįgįoo.
ņįst" Tegelįkuļl on &eslis sįņu.
s!,8įTsėid ūįehį - Luņleleo-
parde .; vähern kuį iįheį kfetr
sõrmi. Mis on sulle alpinįsrn?
Mlllįsed oįį sų 'kõrgeima{į *į-
pud?
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@ ĪämaYu 2' augusti! föusid kuus eesti a|pi.
nįsfį Famįiris d258 fiįeelrį körEuse serrį va|lufa-

'rmmfa mäe tippu' Uue tipu nirmeks pamdi Eesti
üįEkooį @ Įratervļufa Tadu ülikooįį a|piklubi trFiįn,,
presįdeffidį, Ēestį ü!įkooli fipu ekspedltsiooni
lį,įįema Kaįew MURUĢÄ o

$mra sįįrįks valįsįte. EdeĮa.
Famįirį į.Āioonį" Kuįtįas kõik 

'

kohaneaļ a,reņes?
Ko.hali.kų päiište!ęęnįsluse 

,

üiem, ,Leonov kuuĮas. ., meįe, .'

plfanid ärā ia rēgistreeris ekst
pedįtsioonį. Terna soovįtas
mįtte Edela-Pamiiri, vaįd l.a-
ni mäestikust edeļašse iäävat
piįrkonda. See mägįaTa on įf-
bi, käįmata. sest tee viįmasest
tsivitiseeįiįud punktist baas-
ļ.aagrįni on üprįs Ėįkk nįng
sportli:kud ekspedįtsioonid eį
taha nõnda kaugeļe mįnna.
Selįes rajoonis on aga enaĪnįk
įį.ppe vaįįįļtamata. Pääst,etee.
nistuse ülernalt , saime , ka
kaardį. Fįįfkond ise ka,ardįs-
tati aTtes paarkümmend aastat
tagasi. IVļeįl tuTi täpsustada
oma ,9rgįį' Esįmene , grupp
tegį akļimatįsaltsiooni väl.ia-
mįneku nn. panoraa|n-
punjkti (Panoraa,rnpuntktiks'
nįrnetata,kse settist mäge, kustt ,

on võįmaļįk raioonįst üļevaa-

Mägedes olernine on muļle
'lįhtsaļt įiįks elamise ia puhkil-
mise vorme, oea elu.st. MäAe*
des käin atrates 19?6' aastasį.
Kõige alrrrsarnaks on jäänud
esimene üle,?000 meeįri tįpp _
Korženevskaia. Mįs puutub
Lumeļeopardi aunįmesse. siis
see aņtakse aļpinistįle' kes on
käįnųd '.vähematt neTjal üļe
?000 meetri tįpul' 198? oligi,Han-Teūgfį mtrļle neļias, .Īļn,
ne seda oTid ,Lenini' Korže-
nevskaia ia Kommunismi.

įtįda ütleksįd lõpetuseks?
Teeksįn ehk mtuke reļrĮaa-

Īni. Praegu kuulįļb TÜ aļpi-
klubisse <Fįrn> umbes Į20 inį.
rgest. Kļubis, antakse eeļtead.
mised ning põhioskused rnäĒe.
des käimi,seks. Samuti on meįI
Või'rrraįus saata oma, }įįkmeid
suviti aļpiļaaeriss€, kus õpitut
saab iuba mäĀedes r.akendada,
spordiiärguks vaiaįikud nor-
matiivįd- täitā ja m.arsruudid
ļäbįda. Ei osį'ra öel,da' kas aI-
pinį,sm on spoĪt, pigem on ta
siiski elulaad. KeT huvi, as-
tugu sisse. ,ootame esmaspäe-
vįti, koļmfpäevįt,i ia Įeetleti
ketļ 18 Tõnissorri t (tuntu<l
EÜSi rnaįaņa).tlpp on vfllutaįņd.
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