KRIŽ (2.410m)
Turni smuk
Kdaj, kje

V soboto, 13. aprila 2019 ob 4h30 izpred Mercator centra Primskovo, Kranj

Kako

Z osebnim prevozom

Opis poti

Na spomladanski turni smuk se bomo podali na Križ, ki se vzpenja visoko nad
dolino Vrat. Turni smuk spada med lepše pri nas. Naša pot se bo pričela pri
Aljaževem domu. Verjetno bomo morali v spodnjem delu nekaj časa smučke
nositi na nahrbtniku. Sprva bomo sledili markirani stezi proti Bivaku IV. Kasneje
nas bodo zvabila snežišča pod severno steno Križa. Po lepih prehodih bomo na
smučkah dosegli teme kopastega vrha, ki je za razliko od težje dostopnih
skalnatih in prepadnih sosedov kot so Stenar, Razor in Dolkova Špica, lepo
smučljiv še dolgo v pomlad.

Zahtevnost in
trajanje

Višinska razlika 1400m; vzpon 4,5h, sestop / smučanje 2h;
skupaj 6 do 7 ur. Turni smuk je tehnično srednje zahteven in je ob predpisani
opremi in dobri telesni pripravljenosti primeren tudi za začetnike

Oprema

Zimska oblačila za zaščito pred vlago, mrazom in vetrom;
hrana, topla pijača, prva pomoč, planinska izkaznica potrjena za tekoče leto
Popolna turnosmučarska oprema: lavinski trojček (žolna, sonda, lopata), smuči s
palicami, psi/kože, srenači, orodje za popravilo opreme, priporočljiva čelada;
nahrbtnik s paščki za pritrditev smuči. Glede opreme se posvetujte z vodnikoma.

Vodnika

Breda Pirc, Stanko Dolenšek

Strošek za
člane PD

15€ (vožnjo bomo poračunali posebej, med seboj.)

Prijave in
vplačila

* Breda Pirc, tel. 051 39 70 40, bredapirc@gmail.com
* Stanko Dolenšek, tel. 040 206 164, stanko.dolensek@gmail.com
* vplačila v pisarni društva ob sredah med 17. in 18.uro ali na TRR društva.

Rok prijav

Do vključno četrtka, 11.04.2019
Ob prijavi sporočite, ali ste pripravljeni peljati s svojim vozilom.

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodnika pridržujeva pravico do spremembe
smeri ali cilja ture oz. do odpovedi ture.
Vabljeni turni smučarji PD Iskra Kranj in PZS!

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

