
  

  

  

  

  

  

  

ЗВІТ  
про сходження на в. Теке Тепе (2700 м)  по маршруту  

"Рогатий козел" (6.3) 

4Б, 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 в. Теке Тепе 

 Висота 2700 м 

 Назва маршруту українською мовою Рогатий козел 

 Оригінальна назва маршруту Azgin Teke 

3. Пропонована категорія складності 4Б 

 Вид рельєфу скельний 

4. Перепад висот  250 м 

 Протяжність маршруту  445 м 

 Ділянок: 

І категорії складності 

 

80 м 

 ІІ категорії складності 85 м 

 ІІІ категорії складності 130 м 

 ІV категорії складності 75 м 

 V категорії складності 55 м 

 VІ категорії складності 20 м 

5. Використано точок страховки: 

 Закладних элементів  

 

44 

 Скельних гаків  20 

 Шлямбурних гаків  0 

 Льодобурів 0 

 Використано ШТО 0 

6.  Кількість ходових годин / днів команди. 6 годин 

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 15/05/21 о 7:40 

 Вершина 09/05/21 о 13:40 

 Повернення в базовий табір 09/05/21 о 14:40 

 

  



ЗАГАЛЬНЕ ФОТО ВЕРШИНИ 

Загальне фото вершини 

 

Фото з ниткою маршруту 6.3 з книги «Aladağlar. Dağcılık ve Tırmanış Rehberi»  

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

  



 

Опис маршруту по ділянках  

Підхід 15 хвилин від стоянок під Текепінарі. Від стоянок спуск вниз в напрямку 

каньйону Чимбар. Через 150м, коли стає видно всю стіну Теке Тепе перехід по камням 

через річку і траверсом підхід під початок маршруту.  

Маршрут починається у крайньому правому великому внутрішньому куті під 

жовтою скельною стінкою, і виводить в тонку тріщину, що розділяє стіну і закінчується 

кулуаром з травою, який добре читається знизу. 

Ділянка R0-R1. Зайшовши у внутрішній кут спочатку 5 м на распорках, потім 

перехід на праву стінку (фото 1) і рух по тріщині 10м до виходу з внутрішнього кута, V- 

лазання (тому розігрійтесь добре перед). Після виходу рух навскоси по скельним 

плитам ІІІ+ в напрямку невеличкої жовтої печери. 60м 

Ділянка R1-R2. 10 м по огородам підхід по похилого внутрішнього кута. По 

внутрішньому куту (фото 2) складне IV+, але приємне лазання: похилі стінки в 

перемішку з виположуванням, яке веде до основної тріщини. Останні метри – рух по 

вузькій трав’яній полці, яка виводить в вертикальну тонку тріщину. 60м мотузки не 

вистачає, тому надійну, але висячу станцію зробили в стороні, над стінкою. 

Ділянка R2-R3. 15м по вузькій трав’яній полці вихід в початок тріщини, ІІІ+. По 

тріщині 20м лазання V (фото 3) до невеличкої трав’яної полки зправа. Загалом 35м.  

Ділянка R3-R4. Ключова мотузка (фото 4). 15 м лазання складне V, але приємне 

лазання по тріщині, яка поступово розширяється. Наступні 20м, VІ вверх по каміну 

пройдені спочатку по зачіпкам на лівій стінці, а далі на розпорках та заклинюванні. 

Рельєф гладкий і бідний для рук. Для ніг в хороших скельниках зачіпки є (фото 5). 

Страховка великими і середніми розмірами в глибині каміну. Краще першого пускати 

довгорукого, щоб заклався (і другого, щоб дістав). Останні складні метри з невеличким 

нависанням. Після виходу з каміну він розширяється і є полка для відпочинку. Далі по 

скельним стінкам та полкам вихід (перед виходом пробка) на горизонтальну ділянку, IV-

. Тут сипуха, тому треба бути обережним. Загалом 60м.  

Ділянка R4-R5. По рівному підхід під початок стіни 15м, і по стіні в тріщину зправа 

на гребінь (фото 7), до зкидів. Загалом 50м, ІІІ+ 

Ділянка R5-R6. 10 м підйом по рижій стінці V. Далі гребінь розширюється і 

поступово легшає до ІІ+. Загалом 60м (фото 6) 

Ділянка R6-R7. По скелям  до ІІ вихід до вершини, 120м (фото 6) 

Спуск проходить спочатку рухом гребнем на захід, потім від туру спуск в долину 

пер. Текепінарі (фото 9).  

  



ТЕХНІЧНЕ ФОТО МАРШРУТУ  

 

 
  



ФОТОІЛЮСТРАЦІЯ ЗВІТУ  

 

Фото 1. Перша мотузка  



 

Фото 2. Навскоси по внутрішньому куту 



 
Фото 3. Перші кроки в тріщині 



 

Фото 4. Перші пару метрів ключа легкі. 



 

Фото 5. На фото учасник перед ключовим місцем. Ще посміхається. 



 

Фото 6. Вид на верхню частину маршруту з маршруту Текебан 



 

Фото 7. Траверсом на гребінь 

 
Фото 8. Вихід на гребінь, вигляд назад 



 
Фото 9. Шлях спуску з вершини 


