TKO PD Slivnica pri Celju vabi na

kolesarjenje od
B o h o r ja d o
Resevne – STKP
v 1 dnevu
sobota, 1. 6. 2019
ODHOD: ob 9:00 z lastnim prevozom izpred OŠ Hrušovec (prevoz ni
organiziran, organizator bo na podlagi prijav pomagal povezati udeležence)
ZBOR KOLESARJEV: ob 9:45 na parkirišču pri koči na Bohorju
POTEK:
Tura poteka v sklopu velike kolesarsko-planinske akciji Prevozi slovensko turnokolesarsko
pot v enem dnevu – Migimigi izziv. Prijave na turo so obvezne na portalu:
https://migimigi.si/stkp1dan/ (25. etapa – zahtevnejše ture) !! Tam najdete tudi vse ostale
informacije.
Po prihodu na Bohor (in po želji po kavi) bomo za zagrevanje opravili dolg spust do Stare
Žage in se nato čez Planino podali proti Kozjanski domačiji, kjer nas čaka že drugi STKP žig
(na prvega ne pozabite v koči na Bohorju). Priključili se bomo rekreacijski poti »S klopce na
klopco«, ki nam bo ponudbila čudovite razglede, hkrati pa tudi nekaj vzponov. Po dolgem
spustu s Cola se bomo počasi prestavili v naslednjo dolino, ki bo že naše izhodišče za
zaključni, najdaljši vzopn na turi na Resevno (in tretji žig). Tam bo možna tudi prehrana v
koči. Po pavzi za kosilo se bomo spustili proti izhodišču.
Tura bo izvedena v vsakem vremenu, ki je še primerno za varno dolgotrajno kolesarjenje, v
nasprotnem primeru boste obveščeni po emailu.

TEŽAVNOST: kondicijsko težje / tehnično srednje zahtevna kolesarska tura do
V3/S3; 960 vm vzpona; podlaga: makadamske, asfaltne, gozdne ceste
DOLŽINA IN TRAJANJE TURE: 28 km in 4 ure neto vožnje + postanki
OPREMA: brezhibno gorsko ali treking kolo s profiliranimi gumami, obvezno
čelada, rezervna zračnica, orodje, rokavice, ustrezna oblačila, napitki (vsaj 1 l),
energijske ploščice, prehrana iz nahrbtnika in možnost prehrane na koči na
Resevni, priporočeno veljavna planinska izkaznica
VODNIK: Saša Jagodič, Ivan Škrlec
PRIJAVE: obvezno preko portala https://migimigi.si/stkp1dan/
INFORMACIJE: Saša Jagodič – 041 73 11 99; e-mail: sasa.jagodic@gmail.com
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične
pogoje za varno sodelovanje na izletu, ima plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino.
Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost.

