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Drage kolesarke in kolesarji,
V imenu kolesarske sekcije PD Dravograd vas vabim na prvi turno kolesarski izlet na Kremžarjev vrh nad Slovenj Gradcem (1164m), ki bo v
nedeljo 28.04.2019.
Zbrali se bomo ob 09.30 uri na parkirišču pri starem mostu oziroma avtobusni postaji v Dravogradu (Meža).
Pot nas bo vodila po stari cesti (asfalt/makadam) mimo dvorca Bukovje proti Trbonjam ter nadaljevali po dolini Svetega Danijela. Po približno
12 kilometrih se prične vzpon proti kmetiji Jesenk, od tam pa nadaljujemo v smeri markirane Šisernikove poti proti Kremžarjevemu vrhu. Ta
poteka deloma po makadamskih cestah ter gozdnih kolovozih s krajšimi strmimi vzponi, ki jih lahko brez večjih težav premagamo tudi peš ob
kolesu. Glede na vremensko napoved se nam bodo na poti odpirali razgledi na okoliške vrhove kot so Uršlja gora, Smrekovec ali Peca. Po
približno 8 kilometrih zelo razgibanega terena bomo prispeli na kočo pod Kremžarjevim vrhom, kjer se je možno okrepčati s kako enolončnico.
Koča stoji na jugozahodni strani Kremžarjevega vrha na višini 1102 m in je najbolj zahodna pohorska planinska postojanka. Proti vzhodu zakriva
razgled gozdnati Kremžarjev vrh; na južni in zahodni strani je pod nami Mislinjska dolina s Slovenj Gradcem; na jugu se kažejo Paški Kozjak,
Graška gora, Posavsko hribovje, Smrekovec, Golte, Menina planina in Savinjske Alpe; na zahodu so Uršlja gora, Raduha, Peca, Strojna in
Svinška planina, v bližini pa nad spodnjo Mislinjsko dolino Selovec; proti severu vidimo nižji hrbet Pohorja, ki se spušča proti Dravski dolini, za
njim pa Košenjak in Golico.
Po okrepčilu sledi spust v dolino proti Slovenj Gradcu, ki ga bomo predvidoma opravili v dveh ločenih skupinah. Lažji spust poteka po
makadamski poti (ca. 11 km), bolj adrenalinski spust pa po gozdni poti proti Šmartnu pri Slovenj Gradcu.
Skupini se bosta po spustu ponovno združili v naselju Legen, od koder se bomo podali nazaj proti Dravogradu, kjer večji del poti poteka po
kolesarski stezi (ca 10 km).
Vremensko opozorilo: kljub sončnemu vremenu lahko zaradi nadmorske višine pričakujemo nižje temperature kot v dolini, tako da dodatna
topla oblačila (vetrovka, rokavice…) niso odveč.
Podatki o turi:
Datum: 28.04.2019
Ura: 09:30
Izhodišče: parkirišče pri starem dravskem mostu oziroma avtobusni postaji Dravograd (Meža)
Dolžina poti: ca. 45 km, predviden neto čas vožnje je 3,5 ure, s postanki do 5 ur.
Višinska razlika: ca. 900 m
Težavnost: vzponi večinoma do V3, krajši odseki do V5; spusti do S4 (po težji varianti), do S3 (po lažji varianti).
Zemljevid poti:
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OPREMA:





tehnično brezhibno gorsko kolo (z vsaj prednjim vzmetenjem),
zaščitna oprema (čelada, rokavice, vetrovka),
osebna oprema turnega kolesarja (prva pomoč, hrana, zadostna količina pijače),
tlačilka, rezervna zračnica in komplet za krpanje.

KORISTNE INFORMACIJE:
Tura je srednje zahtevna do zahtevna, predvsem zaradi krajših strmih vzponov.
Na koči pod Kremžarjevim vrhom je možno okrepčilo.
Predviden neto čas vožnje je ~3,5 ure. Z zadostnim številom postankov bomo turo ustrezno podaljšali.
Vsi udeleženci vozimo na lastno odgovornost in smo dolžni upoštevati navodila in priporočila vodje ture.
Ob izredno slabem vremenu tura odpade.
Udeležba na turi je brezplačna.

Zaradi lažje organizacije so prijave obvezne.
Prijave in vsa dodatna vprašanja na: yetisport.me@gmail.com, 040 414 045 (Mitja)
Se vidimo!
Mitja
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