PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE

vas vabi na dvodnevni planinski izlet na

VELIKO BABO,2127 m,
in na

KRIŽ
(KOROŠKO RINKO),

2433 m.

Odhod: v nedeljo, 21. julija 2013, ob 5.30 s parkirišča

pri Restavraciji Štefanič v Brežicah
Prihod: v ponedeljek, 22. julija 2013, zvečer
Opis: Do izhodišča na koncu gozdne ceste pri spodnji postaji tovorne
žičnice v dolini Ravenske Kočne, 1090 m, nas pripelje cesta mimo
Planšarskega jezera. Do Kranjske koče na Vodinah, 1700 m, bomo
potrebovali 2h, za vzpon na Veliko Babo, 2127 m, in sestop na Vodine pa
skupaj 3,5 do 4h. Zelo zahtevna plezalna pot na Veliko Babo je speljana
čez zelo krušljiv in razdapan dolomitni svet. V prijazni Kranjski koči bomo
tudi prenočili.
Cilj naslednjega dne je Križ ali Koroška Rinka, 2433 m. Po zelo zahtevni
zavarovani poti, na kateri bomo uporabljali samovarovanje, bomo
potrebovali 3h do vrha. Sestopili bomo do Frischaufovega doma na
Okrešlju (2,5 – 3h), 1396 m, čez Turski žleb ali Mrzli dol, krnice v
zgornjem delu Okrešlja.
Dom stoji na izjemni lokaciji na spodnjem robu krnice Okrešelj nad
Logarsko dolino. Imenuje se po dr. Johannesu Frischaufu (1837-1924),
profesorju na graški univerzi, humanistu, prijatelju Slovencev,
neutrudnem oznanjevalcu lepot Savinjskih Alp.
Do parkirišča pod slapom Rinka sestopimo v 1h.
Poti, po katerih bomo hodili, so zelo zahtevne, strme in izpostavljene.
Obvezna je uporaba čelade in samovarovanje. Zaradi visokogorskih

snežišč, ki jih bomo prečili, je cepin obvezen del opreme. Prvi dan bomo
hodili skupaj 6 ur in dugi dan 7 ur.
Težavnost: zelo zahtevna označena pot. Tura na Veliko Babo in Križ
je speljana po dobro markiranih in zanesljivo zavarovanih poteh, vendar
terja od udeležencev veliko gorniških izkušenj in brezhibno telesno
pripravljenost. V Turskem žlebu je velika nevarnost zdrsa in padajočega
kamenja.
Obvezna oprema: popolna planinska oprema in obleka: planinski čevlji
z dobrim gumijastim podplatom, cepin, rezervno perilo, kapa, rokavice,
vetrovka, zaščita proti dežju in vetru ter zaščita pred soncem. Čelna
svetilka. Priporočamo uporabo pohodnih palic in rokavic. Obvezna je
uporaba čelade, plezalnega pasu in samovarovalnega kompleta.
Prehrana: iz nahrbtnika in (ali) v planinskih kočah.
Prevoz: s kombijem, ki nas bo pripeljal na Jezersko in odpeljal s
parkirišča pod slapom Rinka. Ceno prevoza bo določil prevoznik.
Prijave: pri Lauri Rueh, do četrtka, 18. avgusta 2013, do 13. ure
oziroma do zapolnitve prostih mest v Vrtnici ali na 040 202 064
Turo bosta vodila Darko Bukovinski in Branko Ilotič, vodnika PZS.
V primeru slabe vremenske napovedi bo tura pravočasno odpovedana. Zato
prosimo, da nam ob prijavi zaupate številko vašega telefona in e-naslov.
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženka, udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo
izleta, izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na
izletu ter ima plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati
v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in
odločitve vodnika!

Želimo vam varno in srečno hojo ter lepe planinske dneve!

