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Vodena kolesarska tura - izpitna tura TKV1

V OSRČJE POHORSKIH GOZDOV
Črno jezero

datum:
zbirno mesto:

21.7.2018
Kmetijska zadruga Ruše
ob 7:00 zjutraj
46.538094, 15.514750
trajanja ture:
6-7h
vodja ture:
Matej Pistor, pripravnik
TKV1; tel.: 031 578 439
pomočnik:
Tea Kiralj
pripravnica TKV1
mentor KTK PZS: Gašper Venc
max. število oseb: 8

Izlet je brezplačen. Plačate le 2€ za prevoz do koče Cojzarica :)
Prijave čim prej oz. do zapolnitve prostih mest na matej@avtooglasi.com

foto: www.maribor-pohorje.si

Tehnični podatki o turi
skupna razdalja:

38km

podlaga:

makadam, kolovoz, steza

najnižja višina:

310m.n.v.

zahtevnost:

srednje težka

najvišja višina:

1346m.n.v.

zahtevnost vzpona:

V3, mestoma V4

skupno vzpona:

700m

zahtevnost spusta:

S2, mestoma S3

skupno spusta:

1500m

Pohorje je predalpsko pogorje v severovzhodni Sloveniji. S svojo obliko, naklonom, podlago in prepredenostjo z gozdnimi cestami,
vlakami in potmi predstavlja idealno območje za ljubitelje narave na gorskih kolesih. Tokrat se bomo z gorskim
kolesom podali v osrčje Pohorja po manj znanih povezavah do našega cilja, Črnega jezera.
Črno jezero je umetno – za zajezitev vode (akumulacija), ki je zagotavljala splavlanje hlodovine v dolino po t. i. drčah. Na dnu tega jezera
so se leta in leta nabirali organski odpadki odmrlih rastlin in živali ter sčasoma ustvarili debelo plast mulja, ki je temne, takorekoč črne
barve. Jezero je zato na pogled, kot bi bilo polno črnila, čeprav je voda kristalno čista. (vir: wikipedija).
Predvidena temperatura za ta čas je 22°C (min 12°C, max 26°C).
Oprema
Osebni dokument, zdravstvena izkaznica, kolesarske rokavice, čelada, anorak, dodatno suho perilo
Obvezna tehnična oprema
Izpravno gorsko kolo, rezervna zračnica, tlačilka ali CO2 kartuša, večopravilno orodje (multi tool).
Hrana in pijača
Dovolj hrane in pijače, glede na vaše potrebe in trajanje ture. Pohorje ima veliko vodnih izvirov, tako da lahko vodo med potjo tudi
dotočimo. Nakup hrane in pijače bo možen šele na Arehu!
Opis poti
Turo bomo pričeli v Rušah, kjer bomo vstopili na avtobus in se z njim pripeljal do koče Cojzarica. Tako bomo prihranili napornih 800
višinskih metrov vzpona. Od koče se bomo s kolesom po makadamski cesti spustili proti Šumiku. Tu bomo izbrali cesto proti Osankarici.
Po 1,5km se bomo od ceste odcepili na kolovoz proti trem studencem. Kolovoz pelje ob strugi potoka Črnava, ki ga napaja prav Črno
jezero. Po 3km kolovoz preide v lažje prevozno vlako. Kmalu se vlaka priklopi planinski poti do Črnega jezera. Tu bomo sestopili s kolesa
in preostanek poti do Jezera prehodili ob kolesu. Na Črnem jezeru si bomo privoščilii zaslužen postanek, nekaj prigriznili iz nahrbtnika in
uživali v lepotah Pohorja. Spočiti se bomo po isti poti peš vrnili do mesta, kjer smo sestopili s kolesa. Od tukaj se bomo vzpeli na greben
pod Velikim vrhom in na drugi strani grebena priključili gozdni cesti. Samotna cesta se rahlo spušča do povezovalne ceste ŠmartnoŠumik. Začne se najdaljši vzpon do Žigartovega vrha, kjer bomo v 6km nabrali 230v.m. Od Žigartovega vrha do Areha pot večji del
poteka po smučarsko tekaški progi, z blagim spustom po smučišču. Na Arehu si bomo vzeli čas za pijačo ali prigrizek v SKI & Bajk bajti.
Sledi le še spust do Ruš, ki bo potekal deloma po kolovozu, makadamski in asvaltni cesti.
Tehnični opis poti
Ruše. ---> Koča Cojzarica (0km, 1.150metrov nadmorske višine) ---S2---> Slap Šumik, Odcep Osankarica (4,5km, 1.050m.n.v.) ----V1-->
odcep trije studenci (5,9km, 1.090m.n.v.) ---V3--> prikluček PP 3kralji –Črno j. (9km, 1235m.n.v. ) Sestop s kolesa Črno jezero (9,7km,
1.197m.n.v.) Nadaljevanje s kolesom (10,5km, 1235m.n.v.) ---V4 --->greben pod Velikim vrhom (11,3km, 1.265 m.n.v.) ---S3---> gozdna
cesta pod Tremi studenci (11,5km, 1240 m.n.v.) ---S2--> cesta Šmartno – Šumik (15,4km, 1.050 m.n.v.) ---V2---> Petrova vrata (17,5km,
1088 m.n.v.) ---V3---> odcep na vlako proti Žigartovemu vrhu (19,6km, 1.230 m.n.v.) ---V4---> Žigartov vrh (21,8km, 1.346 m.n.v.) --Ski &
bike bajta Areh ---S3--> cesta Glažuta - Mariborska koča (26,5km, 1.100 m.n.v.) –--S2--> Glažuta (27,5km, 1.020 m.n.v.), ---S3-->
Martinica (32,2km, 700 m.n.v.) ---S2--> Ruše (38km, 310 m.n.v.)
OPOMBE:
Priporočljivo je nezgodno zavarovanje oz. članstvo v Planinski zvezi Slovenije.
Izlet bosta vodila kolesarski vodnik pripravnik in pomočnik v sodelovanju s kolesarskim vodnikom PZS
S prijavo potrjujete, da se zavedate zahtevnosti ture in da izpolnjujete zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje.
Udeleženec vozi na lastno odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodij ture!
V primeru zelo slabe napovedi tura odpade. O tem vas bomo obvestili po SMS ali e pošti najkasneje v petek 20.7. do 19h.
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