Kolesarski odsek
Planinskega društva Fram
vabi

Srce med vinogradi
v nedeljo, 12. 5. 2019
Kolesarsko sezono za leto 2019 bomo tokrat uradno odprli skupaj z našimi pobratenimi
prijatelji iz OPD Koper, in sicer s kolesarjenjem po naši lepi Štajerski.
Pot nas bo vodila v Zgornjo Kungoto, kjer bomo pustili jeklene konjičke in skrbi ter
odkolesarili proti Svečini. Po prijetnem začetnem ogrevanju po ravnini, nas bo pričakal
krajši vzpon, ki nas bo privedel v »desni pljučni prekat«, torej zelo blizu našega prvega
cilja – srca med vinogradi. Sledil bo krajši postanek pri gostišču nad omenjeno
znamenitostjo, kjer si bomo po želji privoščili kavo ali sok, naredili kakšno spominsko
fotografijo, predvsem pa uživali v lepotah narave.
Drugi del poti nas bo peljal v dolino reke Pesnice, preko nje in tako iz Slovenskih goric v
območje Kozjaka. Prijetna pot v objemu gozdov nas bo spremljala vse do višinskega cilja
– Sv. Urbana nad Mariborom (595 m.n.v.).
Tukaj si bomo privoščili krajši počitek za
uživanje v razgledu, nato pa se spustili
proti gostišču Panorama, kjer bomo imeli
še en daljši postanek.

Zadnji del poti nas bo vodil s Kozjaka v Dravsko dolino in proti štajerski prestolnici, kjer si
bomo ogledali še najstarejšo vinsko trto na svetu, po želji pa boste lahko tudi poizkusili
vinsko kapljico, saj se na Lentu naš izlet tokrat tudi zaključuje.

Vabljeni, na prijetno druženje!
Osebni avto, gorsko kolo ali treking kolo s primernimi gumami
za opisani teren
ZBIRALIŠČE IN ODHOD: Ob 09.00 uri – črpalka SHELL v Fram
Članstvo v Planinskem društvu in skupinsko zavarovanje
ZAVAROVANJE:
preko zavarovalnice (1 €)
POVRATEK:
Lent (Maribor), predvidoma okoli 18.00
cca 4 ure in cca 40 km (srednja zahtevnost: 3. stopnja od 5NETO VOŽNJA:
ih)
HRANA IN PIJAČA:
okrepčilo iz nahrbtnika, priporočeno dovolj tekočine
tehnično brezhibno gorsko kolo ali treking kolo, čelada,
rokavice, ABC orodje in rezervno zračnico, sončna očala,
OBVEZNA
vremenu in dejavnosti primerna obleka, sončna krema,
KOLESARSKA
kolesarski (vozniški izpit), članstvo v katerem koli Planinskem
OPREMA IN POGOJI:
društvu s plačano članarino za tekoče leto (izkaznica),
izkaznica zdravstvenega zavarovanja, stabilno zdravstveno
stanje
VODNIKA PD FRAM:
Gregor Brezočnik in Aleš Brezočnik
VODJA IZLETA:
do vključno četrtka, 9. 5. 2019 do 20.00 ure
INFORMACIJE IN
Gregor: 051 - 645 -100
PRIJAVE:
Aleš: 040 - 525 – 400
PREVOZ:

STROŠKI IZLETA: prevoz po dogovoru z vozniki, zavarovanje izleta 1€/osebo

DODATNE INFORMACIJE:
V primeru napovedi dežja izlet odpade.

Brez pravočasne predhodne prijave se izleta ne boste mogli udeležiti.
POZOR:

Pred pričetkom kolesarske ture bo na zbornem mestu pregled tehnične ustreznosti koles, obvezne
kolesarske opreme in zahtevanih dokumentov: izkaznica o kolesarskem (vozniškem izpitu), osebna
izkaznica, planinska izkaznica s plačano članarino, izkaznica zdravstvenega zavarovanja.
V PRIMERU NEUSTREZNOSTI OPREME, NEIZPOLNJEVANJU ZAHTEVANIH POGOJEV IN SUMA NA
VINJENOST, UDELEŽBA NA KOLESARSKEM IZLETU NE BO MOŽNA!
NA TURNO KOLESARSKEM IZLETU STE SE UDELEŽENCI DOLŽNI RAVNATI PO NAVODILIH
KOLESARSKIH VODNIKOV. OPISANI PLAN JE PREDVIDENI PLAN IZLETA.
S PRIJAVO NA IZLET SE ZAVEZUJETE, DA STE SEZNANJENI Z RAZPISNIMI POGOJI IN ZAHTEVAMI
ZA VAREN POTEK IZLETA, KI SO OBJAVLJENI V RAZPISU IZLETA IN NA SPLETNI STRANI
KOLESARSKEGA ODSEKA DRUŠTVA.
V ČASU POTEKA IZLETA JE PREPOVEDANO UŽIVANJE ALKOHOLNIH PIJAČ!
UDELEŽENCI VOZIJO NA LASTNO ODGOVORNOST, ORGANIZATOR NE
MOREBITNE POŠKODBE ALI NASTALO ŠKODO!

ODGOVARJA ZA

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE POTI IN SLIKE:

Dolžina : cca. 40 km
Čas neto vožnje : cca. 4 ure
Zahtevnostna stopnja: SREDNJE ZAHTEVNA TURA
Vzpona skupno: okoli 800 metrov
Teren vožnje: asfalt 80%, makadam 20%, neurejene poti-steze 0%
Predvideni ogledi: kraji ob poti, lokalne znamenitosti
Graf poti – glej prilogo
- Zemljevid poti – glej prilogo
-

Graf predvidene poti

Zemljevid predvidene poti

Razpis pripravil: Aleš Brezočnik

Maribor, 02. 05.2019

