Rudens klinšu kāpšanas treniņnometne Sicīlijā.
Vasaras pagarināšanas nolūkā 8 LACAs pārstāvji no 15.-22. oktobrim devās uz
saulaino Sicīliju, lai 6 dienas pilnveidotu savas prasmes klinšu kāpšanā, apskatītu ievērojamas
vēstures liecības, peldētos, sauļotos un baudītu dzīvi.
Tā kā ir pieejams lidojums Kauņa – Trapani, tika nolemts apmesties netālu no
Trapani – klinšu kāpšanas „Mekā” San Vito Lo Capo, kas ir viena no populārākajām kāpēju
vietām Sicīlijā.

Pilsētas apkārtnē ir vairāk kā 22 klinšu kāpšanas sektori, kas piedāvā dažādu grūtību pakāpes maršrutus, gan
iesācējiem, gan pieredzējušiem kāpējiem, gan tādiem kas meklē jaunus izaicinājumus. Gar rietumu piekrasti
gandrīz 4 km garumā stiepjas dolomīta un marmora klinšu siena, kas piedāvā simtiem aprīkotu sporta maršrutu.
Savukārt ZA esošais Monte Monaco masīvs piedāvā ne tikai sarežģītus sporta kāpšanas maršrutus, bet arī 150 – 400
m garu klasisko kāpšanu. Kā informatīvu gidu izmantojām 2015. gada grāmatu “Di roccia di sole”, kas aptver visus
Sicīlijas kāpšanas reģionus.
1. Dienā devāmies uz tuvējo sektoru Calamancina – kas ir viena no apmeklētākajām vietām, jo piedāvā arī
vieglākus maršrutus. Tā kā dienas solās būt karstas, ceļamies agri, lai jau 8 būtu pie klintīm.

Veiksmīgs risinājums, jo citi kāpēji ierodas nedaudz vēlāk, bet mēs varam netraucēti kāpt to, ko vēlamies.
Klintis ir asas, ar labām aizķerēm, tāpēc drīz vien pirksti sāk just. Un kad saule sāk apspīdēt arī mūs, esam
jau labi pastrādājuši. Tad turpat pie klintīm varam baudīt jūru, sauli un atpūtu, jo ir taču atvaļinājums☺
Pēcpusdienā apmeklējam Erici, senu pilsētu, kas atrodas 750m vjl. Tā ir slavena ar savu pili, aizsardzības
mūriem, daudzajām baznīcām un pasakaino skatu uz Trapani, San Vito Lo Capo, visu plašo apkārtni un jūru.

2. Diena sākas kā ierasts - agri. Šodien kāpjam sektorā Bunker – kas arī atrodas jūras krastā un piedāvā plašu
maršrutu klāstu. Katrs var atrast savām vēlmēm un spēkiem piemērotus maršrutus, pamēģināt ko jaunu un
uzdrīkstēties jau ko vairāk kā vakar!

Kad esam veldzējušies jūras ūdenī un remdējuši izsalkumu, dodamies uz Segestu, kur labi saglabājies vairāk
kā 2.5 tūkstošus gadu vecs grieķu templis, amfiteātris un citas arheoloģiskās liecības. Ir vēsturniekiem un
arheologiem kur izpausties!

3. Diena sākas kāpjot sektorā Pineta, kas atrodas
netālu no kempinga El Bahira. Klintis vēl joprojām
nevainojamas, maršruti no drošības viedokļa
kvalitatīvi, kaut gan, lasot piezīmes grāmatā,
bijām nedaudz nobažījušies, ka klinšu āķi varētu
būt nestabili un nodiluši, jo pret jūru vērstās
klintis visu laiku atrodas sāļā jūras vēja un ūdens
ietekmē.
Pēcpusdienā nolemjam apskatīt tuvējo apkārtni.
Dodamies gar jūru līdz pat “ceļa galam” - Zingaro
dabas rezervātam. Skati burvīgi, ūdens joprojām
silts – pasaka!

4. Diena – nolemts apskatīt Sicīlijas galvaspilsētu Palermo! Un tātad arī kāpsim netālu no Palermo. Izbraucam
sešos, līkumoti kalnu ceļi, saullēkts, neredzēti, dažādās krāsās ziedoši koki Mondello pilsētā. Kā jau ierasts,
astoņos esam klāt. Sektors Valdesi – kas ir daļa no Pelligrino
kalnu masīva. Atšķirībā no San Vito Lo Capo, kāpēju ir mazāk
un var justies brīvāk, jo neviens negaida, kad atbrīvosi
maršrutu. Arī klintis nedaudz atšķiras, daži maršruti ir īpaši
“gludi” un prasa citu kāpšanas tehniku.

Nu ko, laiks doties uz lielpilsētu un iejukt tūristu un vietējo burzmā.
Piepilsēta pārsteidz ar mums neierastu netīrību un atkritumu
kalniem. Apmeklējam tirgu, kur var apskatīt un iegādāt dažādus
vietējos labumus: augļus, dārzeņus, zivis. Nobaudām sezonas hītu –
ceptus kastaņus. Apmeklējam katedrāli, vēl nedaudz no pilsētas un
dodamies mājup. Satiksme ļoti dzīva un blīva, šoferīšiem ar vājiem
nerviem neieteiktu, bet Andrejs bez kāda stresa - tik uz priekšu. Rīt
atkal darba diena!

5. Rīts. Atļaujamies celties nedaudz vēlāk. Pie klintīm esam īsi pēc astoņiem un re, tautieši jau priekšā un
labākie maršruti aizņemti. Jāsaka, ka bijām pārsteigti par to, cik daudz latviešu tur satikām, nemaz nerunājot
par pārējiem kāpējiem no malu malām. Ne jau par velti San Vito Lo Capo tiek saukts par kāpēju paradīzi.

Šodien kāpjam sektorā Kempings. Daudz dažādu maršrutu plašā teritorijā. Arī kāpēju daudz. Nez kā te ir
sezonā, ja tagad ir nesezona? Pats kempings šķiet tāds kā aizmidzis – kluss un tukšs.
Pēcpusdienā apskatām vietējo brīvdabas muzeju – kā cilvēki dzīvojuši alā, spieduši olīveļļu, darījuši vīnu,
nodarbojušies ar dažādu amatniecību.

6. Diena. Žēl, ka laiks paskrien tik ātri. Pēdējā diena uz klintīm. Kāpjam sektorā Torre Isulidda. Visi gandarīti,
vienīgi jārēķinās ar konkurenci. Kāpēju kļūst ar katru dienu vairāk! Esam trenējušies visu nedēļu un tiešām
jūtams progress.

Nu ko, laiks kravāt mantas un pamest šo burvīgo zemes nostūri – klinšu paradīzi un atgriezties tuvāk
civilizācijai un ikdienai. Dodamies lidostas virzienā, kur pavadīsim pēdējo nakti saulainajā Sicīlijā.
Sagaidām saulrietu Marasala piekrastē ar skatu nākotnē, pretim jauniem izaicinājumiem un kas zina, kurp
ceļš mūs vedīs nākamreiz?
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