BRBL VZDRŽLJIVOSTNI POHOD PO ROŠKI PEŠPOTI

PO MEDVEDOVIH STOPINJAH 2017

VABILO NA 4. BRBL VZDRŽLJIVOSTNI POHOD
PO MEDVEDOVIH STOPINJAH / 22. APRIL 2017
DOLŽINA: Celotna pešpot - 61,5 km. Možne prijave tudi za polovièno pot
.UDELEŽBA: Za udeležbo ni nobenih omejitev. Pohoda se lahko udeležijo posamezniki,
ki nameravajo prehoditi celotno ali polovico poti. Trasa poteka po gozdnih cestah,
gozdnih poteh in le deloma (skupaj 5 km na zaèetku in na koncu) po javnih asfaltiranih
cestah. Pot je enostavna, na njej ni nevarnih mest ali težjih vzponov ter spustov. Pohod
bo potekal netekmovalno, brez merjenja èasov in doloèanja zmagovalcev. Vsak udeleženec bo za uspešno prehojeno pot prejel priznanje in praktièno nagrado. Udeležba na
pohodu je na lastno odgovornost, pred dvigom kontrolnega kartonèka vsak udeleženec
podpiše posebno izjavo.
PRIJAVE: Do petka, 21.04.2017, do 12. ure po predhodni registraciji na spletu:
www.kocevje.info Prispevek je 10 EUR. Možne so prijave tudi na dan pohoda, v tem
primeru je prispevek 15 Eur.
OPREMA: Primerna pohodniška oprema, predvsem dobri èevlji in èelna svetilka.
Zaradi organizacijskih razlogov in varnosti pohodnikov je obvezna oprema mobilni
telefon.
ŠTART: Od 4.30 - 6.00 ure pri Penzionu Tušek Jezero v Koèevju.
CILJ: Do 20.00 ure na izhodišèu pri Penzionu Tušek Jezero v Koèevju.

KONTROLNE TOÈKE IN ÈASOVNE ZAPORE
1. Gozdna koèa Luža (18,6 km / n.v. 813 m), x-496519, y-66551
2. Žaga Rog (32,5 km / n.v. 838 m), x-500777, y-59081, èasovna
zapora ob 14.00,
3. Koèa Podstene (38,3 km / n.v. 945 m), x-501891, y-54380
4. Lovski vrh, (53 km / n.v. 829 m), x-497543, y-52660
Kot potrdilo o prehojeni poti bo udeleženec predložil kontrolni karton
z žigi vseh štirih kontrolnih toèk. Udeleženec, ki ne bo zapustil
kontrolne toèke na Žagi Rog do 14. ure, ne bo smel nadaljevati
s pohodom, organizator pa bo poskrbel za njegov prevoz na štartno
izhodišèe v Koèevje.
OSKRBA: Na kontrolnih toèkah bo organizator poskrbel za zadostne
kolièine vode, na Žagi Rog (2. kontrolna toèka) pa bodo udeleženci
dobili toplo malico.
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Roška pešpot popelje pohodnike skozi mogoène
gozdove Koèevskega Roga. Pohod zaènemo ob slikovitem koèevskem jezeru. Nato sledimo znaku z medvedjo šapo mimo paleolitskega najdišèa Željnskih jam
in na robu vasi vstopimo v gozd. Pešpot je speljana
mimo treh gozdnih rezervatov z zanimivimi gozdnimi
pojavi. Z nekaj sreèe lahko ujamemo tudi kakšen osupljiv pogled na divje živali in si ga shranimo za spomin.
Sprehodili se bomo skozi opušèene koèevarske vasi,
kjer se kulturna krajina meša z divjino ter ustvarja
prijetne, mirne gaje. Na pol poti prispemo na vrh Roga,
ko se pot zaène spušèati v dolino. Pod njim bomo obiskali izletniško toèko na Žagi, kjer je do leta 1936
delovala gozdna železnica za prevoz lesa.
Pri sestopu bomo pokukali tudi v naravno galerijo rajhenavskega

pragozda in se poklonili Kraljici Roga, eni
najdebelejših jelk v Sloveniji. Spotoma bomo
naleteli na Prelesnikovo koliševko, naravno
zanimivost z izrazitim toplotnim in vegetacijskim obratom. Poèasi nas bo pot spet pripeljala na rob naseljenega sveta, ki nam bo
naklonil nekaj èudovitih razgledov na
koèevsko dolino v daljavi.
Roška pešpot ponuja predvsem izkušnjo
tišine in miru med stoletnimi orjaki ter
obèutek povezanosti življenja. Pa tudi športni
izziv za tiste, ki si upajo dotakniti mej svoje
vzdržljivosti.
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POPOTNICA
DOLŽINA:

61,5 km

ÈAS HOJE:

15 - 18 ur

OZNAKA POTI:

Pot je oznaèena z zeleno medvedjo šapo na beli podlagi.

OPREMA:

Primerna pohodniška oprema, predvsem dobri èevlji in èelna svetilka.

ZAHTEVNOST:

Gozdne poti in ceste ter deloma javne ceste (5 km). Pot je enostavna,
na njej ni nevarnih mest ali težjih vzponov ter spustov.

KARTA POTI:

Pot je vrisana v Turistièni karti Koèevske v merilu 1:50.000.

GPS SLED:

Dosegljiva na spletni strani: www.kocevje.info

INFO:

040 694 694 / www.kocevje.info
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Generalni pokrovitelj:

BRBL - Vrhunska linija športnega perila in nogavic proizvajalca Intersocks.
www.brbl-apparel.com
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