
  

  

  

  

  

  

  

ЗВІТ  
про сходження на вершину Муеззін (ущ. Чимбар) (1900) 

м-т "Пастор Зрадник" (88.20),  

4A, скельний, 

команди ФАіС м.Києва  

09 травня 2021 року  

  

  

  

  

Керівник команди: Грабець Богдан 

          

      

  

                                             

  

 

 

  

  

КИЇВ – 2021   

  



 

ПАСПОРТ СХОДЖЕННЯ  

1. Район сходження Центральний Таурус, Аладаглар. 

2. Вершина Масив Правий Чимбар 

 Висота 1900 м 

 Назва маршруту українською 

мовою 

Пастор зрадник 

 Оригінальна назва маршруту ‘Hain Papaz’ Rotasi 

3. Пропонована категорія складності 4А 

 Вид рельєфу скельний 

4. Перепад висот  185 м 

 Протяжність маршруту  200 м 

 Ділянок:  

 ІІ категорії складності 15 м 

 ІІІ категорії складності 50 м 

 ІV категорії складності 50 м 

 V категорії складності 85 м 

 VІ категорії складності 0 м 

5. Використано точок страховки: 

 Закладних элементів  

 

38 

 Скельних гаків  10 

 Шлямбурних гаків  0 

 Льодобурів 0 

 Використано ШТО 0 

6.  Кількість ходових годин / днів 

команди. 

4 години 50 хвилин 

7. Керівник Грабець Богдан, 2 сп.р 

 Учасники та їх кваліфікація Медик Святослав, 2 сп.р. 

 Електронна пошта і телефон 

відповідального за звіт. 

grabetsb@gmail.com, 

+38 (063) 129-75-51 

8. Тренер команди Ревчук Олександр 

9. Вихід на маршрут 09/05/21 о 7:40 

 Вершина 09/05/21 о 12:30 

 Повернення в базовий табір 09/05/21 о 15:00 

 

  



ЗАГАЛЬНЕ ФОТО ВЕРШИНИ 

 

Загальне фото вершини 



 

Фото з ниткою маршруту 88.20 з книги «Aladağlar. Dağcılık ve Tırmanış Rehberi»  

(«Аладаглар. Гайд з альпінізма та скелелазіння»), автор Tunç FINDIK  

  



 

Опис маршруту по ділянках  

Підхід 15 хв по стежці від початку каньйону. В першому звуженні каньйону 

огинаючи великий камінь починаємо підйом на правий борт каньйону в напрямку 

маршруту. 30 - 40 хв ходу від машин. Маршрут добре видно знизу і стартує біля 

великої ущелині в стіні. 

Ділянка R0-R1. Стартуємо зі стінки в стороні від підйомної тріщини, щоб 

запобігти падінню каменів на учасника, що страхує . Спочатку 10м підйом по скелям 

ІІІ+ до тріщини. Далі по тріщині 20 V+ до невеличкої полиці (фото 1). Потім по полиці 

траверсом направо і підйом по внутрішньому куту з ялівцем до перегину. Звідки по 

стінкам IV+ перехід у внутрішній кут, по загладженим скелям (ІІІ) якого вихід до 

широкої полиці, зі станцією і розхідними петлями. 60м 

Ця мотузка відрізняється від описаної, так як вона проходить повністю по тріщині, 

категорія по гайду VI-, перший учасник від полиці пролізши 7 метрів і зустрівши бідний 

сипучий рельєф, без можливості нормально страхуватись (все заросло травою) 

вирішив спуститись назад і обійти через надійний ялівець. 

Ділянка R1-R2. Спочатку 5 метрів огородами вліво і потім по скелям до 

внутрішнього кута, який йде вправо (фото 2). По ньому до заглиблення під стінкою, де 

станція на відколі. 35м, ІІІ+ - ІV+ 

Ділянка R2-R3. Одразу 5 м стінка V+ (фото 3), яка виводить на покату скельну 

полицю, по якій доходиш до тріщини. По тріщині складним лазанням V кат вверх до 

полиці під стінкою. Останні метри тріщини з живим камінням. Станція над деревом 

(фото 4) за великий пісочний годинник. 35м, V – V+ 

Ділянка R3-R4. Тут подивившись опис вирішили лізти з двома мотузками, так як 

спочатку треба йти траверсом (фото 5) з невеликим спуском вниз, 10м. Посередині 

траверсу є старий крюк. Дійшовши таким чином до вертикальної тріщини рух прямо 

вверх 30 м. Посередині є місце, де можна перевести дух. При виході з тріщини живе 

каміння. Підійшовши під нависання обхід його траверсом направо через дерево (фото 

7). Траверс не приємний, бо під тобою зкиди, а зачіпки глибоко під стіною (фото 8). 

Вийдучи на гребінь станція на відколі. Загалом 60м, V+ 

Від станції 10м вихід на вершину по простим скелям. 

 

Для спуску необхідно пройти трохи вище по плато до спускового кулуару (фото 9). По 

якому спускатись до тих пір, як не порівняєшся з дорогою. Після цього можна 

спускатись прямо на неї. 

  



ТЕХНІЧНЕ ФОТО МАРШРУТУ  

  

  
 



ФОТОІЛЮСТРАЦІЯ ЗВІТУ  

 

Фото 1. Перша мотузка. Синім показаний шлях «по опису» 



 
Фото 2. Друга мотузка 



 

Фото 3. Початок третьої мотузки 



 

Фото 4. Кінець третьої мотузки 

 

Фото 5. Початок траверсу четвертої мотузки 



 

Фото 6. Вид вниз на 4ту мотузку. 

 

 
Фото 7. Останні метри четвертої мотузки 

 



 
Фото 8. Вид на траверс назад 

 
Фото 9. Шлях виходу в кулуар спуску 

 


