NAUTIC CLUB ROGLA

Slovenske

Mestni trg 7
Konjice

KOLESARJENJE BOHINJ 2016
Poleg tekmovanja v jadranju z jadrnicami Mini12 na Bohinju organiziramo letos tudi kolesarjenje kot
spremljevalni program.
DATUM , LOKACIJA in URA ŠTARTA:
Zbor udeležencev bo v petek, 26.08.2016 med 15:00 in 16:00 uro ob Apartmajih Triglav Stara Fužina.
Tu bo tudi začetek kolesarske trase.
OPIS POTEKA POTI:
Pot je dosegljiva v obliki zemljevida na
https://drive.google.com/open?id=1RWg3m15A_Nu79twi5gAAwS2ADwQ&usp=sharing
Štart izped Apartmajev Triglav, v smeri Polje, do smučarske skakalnice, kjer bodo zainteresirani lahko
po ugodni ceni izvedli skok s smučmi na Hanssenovi skakalnici v dolžini več kot 300m. (modra trasa)
Po končanih skokih nas pot vodi do Bohinjske Bistrice kjer bomo imeli pavzo z malico (gobja juha z
ajdovi žganci).
Nadaljevanje poti bo iz Bohinjske bistrice preko Srednje vasi in Stare Fužine nazaj do apartmajev.
(rdeča trasa)
V kolikor čas dopušča še panoramska ob jezeru do Ukanca in nazaj (rumena trasa) -varianta je tudi da
naredimo rumeno traso ali v petek pred 16 uro zato, da počakamo tiste ki ne morejo priti prej ali pa v
soboto zjutraj.
V soboto prosto za kolesarjenje v dopoldanskem času ob jezeru, oziroma za neudeležence regate
mogoča organizacija kolesarjenja ob jezeru do izvira Slapa Savice, ali za bolj adrenalinske dvig z
gondolo na Vogel, ter nato s kolesom v dolino. Na tej točki zaključijo otroci in gredo z kombijem
nazaj.
DOLŽINA POTI IN TEŽAVNOST:
Dolžina poti:
modra - primerna za mlajše 11km, cca 100m vzponov potrebna kolesarska kondicija: lahka
modra + rdeča - cca 21 km, cca 250m vzponov, potrebna kolesarska kondicija: lahka-srednja
modra+rdeča+rumena- cca 35km, cca 450m vzponov, vzponov, potrebna kolesarska kondicija:
srednja
CENA:
10 EUR/osebo, (organizacija ter hrana v petek v Bohinjski Bistrici, skoki dodatno cca 10 EUR)
koelsarjenje v soboto ali nedeljo po lastni izbiri
PRIJAVE:
Prijave se zbirajo na elektronski naslov info@nc-rogla.com čimprej ali najkasneje do srede 24.08.2016.
DODATNE INFORMACIJE:
Marko Druškovič 031 268 686
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