Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Telefon:

Spletna stran:

PT

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota 17. 9. in Nedelja 18. 9. 2011

VEVNICA (2342m) – KORITNIŠKI MANGART (2333m)
VODJA:

Igor Golčman

POMOČNIK:

Peter Pasar

ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŢINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!

Petek 16.9. 16:30
Telekom Celje – Lava 1, Celje
18. 9. 2011 – v večernih urah
Kombi
Zelo zahtevna (ferrata C/D)
V soboto 10-12h,nedelja 8-10

OBVEZNI DOKUMENTI:

GSM: 031397344

Primerna obutev,čelada,samovarovalni pas,samovarovalni komplet,topla
oblačila,rokavice

veljavna planinska izkaznica

DRUGE ZAHTEVE:
Dobra fizična in kondicijska pripravljenost
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika in v koči
V petek se ob 16.30 izpred Telekoma Lava zapeljemo mimo Ljubljane,Kranjske Gore do Belopeških jezer.
Od tu nadaljujemo peš do koče Zacchi, kjer prenočimo(1.30h). Naslednje jutro ob 6 uri krenemo do vstopa
v ferrato Via dela Vita in se po njej povzpnemo na Vevnico(3-4h). Iz vrha sestopimo po zelo zahtevni poti
na sedlo Strug in naprej po grebenu, kjer nas čaka plezanje med I in II stopnjo čez vrhove
Strug(2265m),Zadnja Ponca(2242m),Srednja Ponca(2228m) in Visoka Ponca(2247m). Iz Visoke Ponce
sestopimo po ferrati, ki se niţje zdruţi z potjo iz Srednje Ponce nazaj na kočo Zacchi. V nedeljo zjutraj se
okoli 6 ure odpravimo še enkrat do ferrate Via dela Vita vendar se pred vrhom Vevnice obrnemo na desno,
ter mimo bivaka Tarvisio stopimo na vrh Malega Koritniškega Mangarta in se onstran Hude škrbine
zdruţimo z potjo Via Italiana, ki pripelje z vrha Mangarta. Če bo čas in volja stopimo še na Mangart in se
nato po ferrati Via Italiana spustimo do bivaka Nogara ali do sem po via normale in še potem do našega
izhodišča pri Belopeških jezerih. V slabem vremenu izlet odpade ali pa se izvede samo prečenje Ponc
če bo izvedljivo vsaj enodnevno potepanje. V koči je moţno dobiti polpenzion kdor bo ţelel in stane
40 eur.

35 EUR – plačilo prevoznih stroškov
Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza
PRIJAVA IN INFORMACIJE:

DATUM:

Igor Golčman 031 397 344 ali Peter Pasar 040 209 690 do torka 13.9.2011
Celje, 30.8.2011

OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in
tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.
Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika !

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

