Паспорт ГЛП г. Гутин-Томнатик (1а)
Район

Хребет, масив

Українські
Карпати

Чорногірський

Які ущелини
з’єднує

Назва
(рекомендована)

Гутин-Томнатик
Долина р.
Бребенескул – (східний контрфорс)
дол.р.Прут

Висота
(м)

Координати
(WGS-84)

2000 м

N48.099070
E24.557389

Категорія складності
сезон зима

-

-

міжсезоння
1а

1. Загальний час проходження: 4:47,
(від дол. оБребенескул до ур. Заросляк)
2. Затрачено часу на підйом: 1:05,
перепад висот +220 м.
3. Затрачено часу на спуск: 3:42*,
перепад висот - 790м .
* в спуск включена і ділянка руху по Чорногірському хребту
4. Потенційна небезпека і засоби запезпечення безпеки:
• зрив на схилі: рух із самостраховкою(можливо в кошках), за необхідності організація командної
страховки.
• потенційна лавинна небезпека: загальні вимоги до лавинної безпеки :)
• відрив або обвал сніжних карнизів за їх наявності: не виходить на карнизи, намагаться вибирать за
можливості кулуари без карнизів (або обходить їх по контрфорсам).
5. Рухались з самостраховкою: 1:11
6. Характеристика проходження перешкоди по ділянкаx:
Ділянка

Загальний
Перепад
час
Довжина Крутизна
висоти
проходження
(м)
(град.)
(м)
(год:хв)

Рельєф

Рух

1. оз.Бребенескул
– низ сніжного
схилу

0:15

250

до 15

+50

Пологий
трав’янистий
схил

Пішки (з
трекпалками)

2. Сніжний зліт

0:50

350

25-30

+170

Щільний
змерзлий сніг.

З самостраховкою
льодорубом

3. Рух по хребту

1:01

4300

до 15

-220

Стежка, іноді із
сніжниками

Пішки (з
трекпалками)

4. Спуск із
гребеня до
оз.Несамовите

0:16

400

20

-130

Щільний
підмерзлий сніг

З самостраховкою.

-440

Щільний і
підталий сніг,
лісова стежка,
дорога.

З трекпалками. На
перших спусках
після озера із
самостраховкою.

5. оз.Несамовите
– т/б Заросляк

2:19

7400

до 20

7. При проходженні необхідно наступне спеціальне спорядження:
льодоруб, каска на кожного учасника
- кошки. Як мінімум одні на групу. В залежності від стану снігу можуть бути доречними для кожного

учасника. (для такого снігу як був при нашому проходженні кошки були дуже не лишніми)
- спорядження для навішування та руху по перилах (мотузка, страховочні системи, репшнури …). За
певних умов може знадобиться навішування перил.
8. Рекомендовані місця для ночівлі: оз. Бребенескул, оз. Несамовите (або нижче в лісі), пол.Пожижевська,
район т/б Заросляк
9. Перешкоду пройдено: 08.05.2015 в поході 1 к.с. Керівник походу Андрій Данилейко

Технічний опис
*Опис дається від оз.Бребенескул до спортивної бази “Заросляк”
День 7. 7 травня 2014р.
Весь день 7 травня дощило з туманом та дув вітер. Грали, співали, на погоду чекали.
Ближче до вечора розпогодилося, але було вже запізно виходить, навіть без врахування стану снігу
(див. Фото2 із обломками карниза та лінією відрива старих лавин). Провели сніжні заняття.
День 8. 8 травня 2014р.
Вночі підморозило що було тільки нам на руку.
Виходимо в 5:43 в напрямку перешкоди. За 10-15 хв підійшли до сніжного зльоту. Сніг за ніч
змерзся.
В цій точці є вибір підніматься на ліву по ходу сідловину (південну або на фото“класичну”) кулуар
або на північну (Ф1 або Ф2). Шлях на класичну сідловину комбінований: сніг+осипі+трава. Підйом на
північну сідловину сніжний(Ф3). Так як сніг був змерзлий, то за відсутності кошок на кожного учасника
більш оптимальним був би шлях на класичну сідловину. А так як в нас були кошки на всіх учасників, то
ми вибрали чисто сніжний підйом на північну сідловину.
На верхній межі трави одягаємо кошки і переходимо на рух з самостраховкою льодорубом. (Ф4,
Ф5)
До верхньої “горловинки” - схил дозволяє йти серпантинами. Верхню частину проходимо на три
такти.
Після під’йому на сідловину(Ф7) переходимо на рух з трекпалками(Ф9) і за два переходи (1год 17
хв ЧХЧ) по хребту доходимо до оз.Несамовитого. Сам гребінь хребта безсніжний, тільки іноді невеличкі
сніжнички.
Безпосередньо на спускі до озера використовували льодоруб для самостраховки(Ф10) — досить
крутий і щільний сніжний схил (ділянка 4 з таблиці)
Біля оз.Несамовите частина снігу розтанула, але не трава не просохла і все підзалите водою,
ночувать тут було б мягко кажучи не дуже приємно. Дров тут теж немає, тільки жереп.
Нижче озера стежка маркована: спочатку вішками, а в лісі марками на деревах. Проте за такої
кількості щільного снігу в деяких місцях було оптимальніше обходить жереп паралельно шляху між
вішками. Трішки нижче озера є досить крута сніжна ділянка — тут підстраховуємося льодорубами(Ф11).
В верхній частині зони лісу є непогане місце для ночівлі (N48,134408° E24,547310°). Місця не
багато проте з великою вірогідністю на траві і з дровами.
Стежка в лісі (точніше те місце де вона має бути, так я все під снігом) не завжди добре
читається(навіть за наявності досить нормального маркування), намагайтеся постійно слідкувать за
траекторією. Взагалі ділянки снігу на стежці/дорозі цієї зими були майже до самого Заросляка.
В верхній частині знадобилось переходить струмки із підмитим снігом (наприклад біля вище
згаданої площадки). В таких місцях потрібно бути обережним щоб не провалиться в воду та не отримать
травми.
Спуск від оз.Несамовите до Заросляка зайняв у нас 2 години 25 хвилин чистого ходового часу.

Висновки і рекомендації:
ГЛП г. Гутин-Томнатик 1а досить цікава перешкода, яка дає учасникам навики пересування по
крутому сніжному або сніжно-осипному рельєфу.
Промочений і промерзлий за ніч сніг в наших умовах дав корисний досвід пересування в кошках по
твердому снігу. Такий досвід дуже корисний для літніх гірських походів в льодовиковій зоні.
Можна рекомендувать цю перешкоду групам які проходять тренувальні походи 1-2 к.с.
Також варто зауважить що дуже часто на стоянках біля оз.Бребенескул дує сильний вітер. На
галявинках біля озера є певна кількість кам’яних вітрозахисних стінок, але варто бути готовим до
вітродуйки (обобливо якщо всі вітрозахисні стінки будуть зайняті).

Ініші джерела інформації про перешкоду:
1. Паспорт перевалу Гутин-Томнатик (1А). Похід 1 к.с, керівник Роман Ткачик, ТК Глобус. 2012р
2. Паспорт перевалу Гутин-Томнатик (1А). Похід 1 к.с, керівник Роман Саков, ТК Глобус. 2014р

Фото

Фото 1: вид із стежки до озера

Фото 2

Фото 3: Вид на сніжний взліт

Фото 4: Група на підйомі

Фото 5: Група на підйом (фото учасників групи Люди Кісліциної)

Фото 6: Вид назад

Фото 7: Група на сідловині (Північній)

Фото 8: Сідловина

Фото 9: Рух по хребту

Фото 10: Спуск до оз.Несамовите

Фото 11: Нижче Несамовитого

Фото 12: По дорозі до пол.Пожижевська

