Voket - ferata Ožarjeni kamen (960 m)

Kdaj

V četrtek 16.05.2019 ob 12.00 uri

Kako

Z osebnimi avtomobili izpred Mercator centra Primskovo v Kranju

Opis poti

PD Iskra Kranj vabi na (ferato), zavarovano plezalno pot, katera vodi na
Ožarjeni kamen.
Nahaja se vzhodno od Pršivca v južni steni vrha Voket. Na vrhu grebena se
nahaja vpisna skrinjica, od koder je zelo lep razgled proti Bohinjskemu jezeru,
Vogarju, pobočja Pršivca in na Vogel.
Težavnost ferate je ocenjena na C/D. Je malo drugačna od ostalih ferat v naših
krajih, saj je tu jeklenica bistveno tanjša in pritrjena na 'svedrovce' in ne na kline.
Posledično je jeklenica tik ob steni, skob ni, zato je potrebno kar nekaj moči v
rokah.
Plezalni del poti je cca 300 višinskih metov, za kar bomo potrebovali cca 1h.
Sestop je ob jeklenici po strmem pobočju navzdol na dokaj neugodno melišče,
po katerem se vrnemo v gozd in na izhodišče pri jezeru.
Domov se bomo vrnili proti večeru.

Zahtevnost in
trajanje

Izjemno zahtevna zavarovana pot, skupaj 460 viš. metrov in 4 ur hoje in
plezanja.

Priporočljiva
oprema

čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet, HMS vponka ter neskončni trak
1,20m za izdelavo popkovine, rokavice za ferate, čelna svetilka, planinska
obutev s čvrstim rebrastim podplatom in topla oblačila, pohodne palice; hrana in
pijača iz nahrbtnika. Zaščita proti vremenskim pojavom. Osebna prva pomoč,
potrjena planinska izkaznica z zavarovanjem. O opremi se posvetujte z
vodnikoma.

Vodniki

Sašo Košnik, Breda Pirc

Strošek izleta

25 € za člane PD Iskra Kranj

Prijave,
informacije in
plačila

* v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali na spodnji TRR
* Sašo Košnik - e-mail saso.kosnik@infonet.si ali gsm 041 757 009.

Rok prijav

Do ponedeljka, 13.05.2019. Število udeležencev je omejeno na 6 oseb

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodnika pridržujeta pravico do spremembe
ali odpovedi ture.
Vljudno vabljeni !

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

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

