Turno-kolesarski izlet okoli Završ
Turno-kolesarski odsek PD Mislinja
vabi na izlet okoli Završ,
ki se bo odvijal v sredo 1. maja 2019.

ZBIRALIŠČE: market TUŠ Slovenj Gradec, ob 8. uri in PIZZARIJA VAGON Mislinja, ob
8:40 uri
ZAKLJUČEK: v opoldanskih urah.
OPREMA: kolo (gume z dovolj oprijema), čelada, kolesarske rokavice in vetrovka, prva pomoč,
rezervna zračnica in komplet za krpanje, orodje za osnovna popravila, tlačilka.
HRANA IN PIJAČA: s sabo imejte kakšno energijsko ploščico, sendvič in dovolj tekočine (voda,
energijski napitki)
PREVOZ: do zbirališča v lastni režiji, naprej s kolesi
OPIS POTI:
Pot bomo pričeli ob 8. uri izpred market TUŠ Slovenj Gradec. Zapeljali se bomo proti kolesarski poti
Štrekna, katera nas bo peljala vse do Pizzarije Vagon v Mislinji kjer bomo pobrali še Mislinjske
udeležence ture. Od tu bomo nadaljevali pot proti centru Lopan, kjer bomo zavili levo proti šoli in se
peljali vse do pokopališča kjer zavijamo desno in se čez Dele zapeljemo do glavne ceste v Vavkarjah. Tu
prečkamo cesto in pot nadaljujemo pod mostom za sončne Završe. Po nekaj metrih vzpona se
priklopimo na makadamsko cesto, ki pelje v senčne Završe. Ko se končno spustimo po asfaltni cesti
mimo kmetije Šartel, nas čaka še samo spust do šole, kjer se bomo udeležili tradicionalnega
prvomajskega srečanja na Završah. Po kakšni uri pavze, se bomo po cesti spustili do Zakeršnikovega
posestva, kjer bomo zavili na enosledno stezo, katera nas bo popeljala direktno do Pizzarije Vagon.
Tukaj odložimo mislinjske kolege, mi pa pot nadaljujemo po kolesarski stezi vse do Slovenj Gradca.

ČAS VOŽNJE: do 4 ure
ZAHTEVNOST: vzponi do V2-3, spusti – načeloma do S2
VIŠINSKA RAZLIKA: okoli 600 m (skupno)
PRIJAVE: Damjan Sekuti (031 660 530, damjan.sekuti@gmail.com).
Prosimo, da ob prijavi sporočite vašo številko mobilnega telefona in naslov elektronske pošte, da
vas bomo lahko obvestili o morebitnih spremembah načrtovanega izleta. S prijavo udeleženec
potrdi, da se zaveda zahtevnosti ture ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za
varno sodelovanje.
Udeleženec vozi na lastno odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodje ture.
V kolikor ne bo zadostno število prijav, izlet odpade.
Želimo vam varno vožnjo in veliko užitkov, PLANINSKO DRUŠTVO Mislinja.

