PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE
Tokratni planinski cilj je

ŠKRLATICA
2740 m
Odhod bo v nedeljo, 4. avgusta 2013, ob 17. uri
s parkirišča pri Restavraciji Štefanič v Brežicah.
Povratek v ponedeljek, 5. avgusta 2013, v večernih urah
Turo bosta vodila Franci Kržan in Tone Jesenko,
vodnika PZS.
Prvi dan se bomo odpeljali do Aljaževega doma v Vratih, 1015 m, kjer
bomo prenočili .
Drugi dan se bomo na turo podali ob 4. uri. Tura je zelo zahtevna in
terja telesno in tehnično podkovanega planinca. Pot je dokaj strma, kar
sicer prinaša hitro nabiranje višinskih metrov, istočasno pa je fizično
naporna, saj je že kmalu po štartu tehnično zahtevna (melišča, visoke
naravne stopnice, skale, korenine). Vzpon po južni steni Škrlatice
zahteva od planinca veliko plezalnega znanja. Pot le na nekaterih zelo
izpostavljenih mestih nudi oporo v obliki jeklenice in/ali klinov.
Sestop, ki je enako zahteven kot sam vzpon, bomo opravili po isti poti, ki
pa nudi zelo malo sence. V primeru, da nimamo s seboj dovolj tekočine,
nas lahko med spustom začne poleg utrujenosti premagovati tudi
dehidriranost.
Težavnost: izjemno zahtevna označena pot
Višinska razlika: 1735 m

Dolžina ture: Vrata – Bivak IV: 3h
Bivak IV – Zadnji Dolek: 1.30h – 2h
Zadnji dolek – Škrlatica: 1.30h – 2h
Skupaj vzpon: 6h – 7h
Sestop: 4.30 h – 5.30h
Skupaj: 10.30h – 12.30h
Obvezna oprema: popolna planinska oprema in obleka (planinski čevlji
z dobrim gumijastim podplatom, čelada, rezervno perilo, kapa, rokavice,
vetrovka, zaščita proti dežju in vetru ter zaščita pred soncem).
Priporočamo uporabo pohodnih palic. Za vzpon po južni steni Škrlatice
je obvezna uporaba čelade; plezalni pas in samovarovalni komplet
priporočamo planincem z manj tehničnega znanja, priporočena je
uporaba plezalnih rokavic.
Prehrana: iz nahrbtnika, napitke in hrano nudijo tudi v Aljaževem domu
v Vratih.
Prevoz: s kombijem in osebnimi vozili
Stroški: prevoz in parkirnina 20 €
prenočišče v Aljaževem domu – skupna ležišča 8 €
Prijave: do četrtka, 1. 8. 2013, pri Lauri Rueh v “Vrtnici”
ali na 040 202 064
Obvezni pogoj za turo so stabilne vremenske razmere.
Tura bo potrjena ali odpovedana v petek, 2. 8. 2013, med 18. in 20. uro.
OPOZORILA:
Vzpon na Škrlatico je naporen in tehnično zelo zahteven ter terja od udeležencev
veliko gorniških izkušenj in brezhibno telesno pripravljenost. Ponovno opozarjamo na
dovolj veliko količino napitkov na turi, kar bo preprečilo dehidriranost udeleženke,
udeleženca.
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 lep planinski izlet!

