Žusemski trojček

Kot že lansko leto bomo tudi letos organizirali tekmovanje v hitrostnem osvajanju vrha Žusema,
Žusemski trojček. Tekmovanje bo potekalo v soboto 23. junija.

Potek prireditve:

8.00 zbor tekmovalcev pri Turistični kmetiji Žurej v Javorju (Gorica pri Slivnici)

8.15 žreb posameznikov in podelitev startnih številk

8.30 začetek tekmovanja (start prvega trojčka)

Predvidoma ob 12.00 bo razglasitev rezultatov najboljših trojčkov in pogostitev tekmovalcev na
vrhu Žusma. Sledi veselo druženje.

SISTEM TEKMOVANJA:

Udeleženci se lahko prijavijo v parih (moški+ženska) ali samostojno (moški ali ženska). Z
žrebom se določi tretjega člana trojčka, in sicer izmed samostojno prijavljenih moških
posameznikov. V primeru samostojne prijave ženske posameznice, lahko par določi
organizator.

Trojčki startajo v 15 do 20 minutnem intervalu. Zmaga trojček, ki ima najboljši skupni seštevek
časov (moški+ženska+moški). Dovoljeno je uporabljati pohodne palice. Najboljši trojček bo
nagrajen z nagrado in prehodnim pokalom. Startnina na udeleženca (posameznika) znaša 12 €.
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Podatki o poti:

Potek poti: Turistična kmetija Žurej (313m) na Žusem (669m)

Višinska razlika: 356 m

Dolžina poti: 3,5 km

Čas zmerne hoje: 60 minut

Zahtevnost poti: Zelo zahtevna pot

Opis poti:

Pot pričnemo pri Turistični kmetiji Žurej-Ječovo. Po prečkanju potoka zavijemo levo v gozd.
Nadaljujemo po urejenem gozdu, kjer lahko z nekaj sreče naberemo veliko vrst gob. Prispemo
do prvega težjega vzpona: »Kurčev hrib«. Ta del poti je še posebej čudovit spomladi, v času
tradicionalnega pohoda. Sledi spust, prispemo do »Grofovega štanta«, kjer se prične strma,
zelo zahtevna pot. To je lažji predel celotne poti, potrebujemo cca. 30 minut zmerne hoje. Drugi
strmejši in predvsem zahtevnejši predel nadaljnje poti, je opremljen z jeklenicami, klini in
številnimi stopnicami. Pot prečka številne skale, ki z svojo veličino poti dodajo prav poseben
čar.
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Prijave zbiramo na tel. številki 031 708 508 (Simon Mansutti) ali na naslednjih mestih:
Okrepčevalnica Lizika Čoklc in Bernibar Grobelno.

Zmagovalni trojček 2011
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