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Razpisuje izlet

Kotečnik
Športno plezanje

Odhod Sobota, 5. april 2014 [07:00]

Trajanje 1. dan

Težavnost Srednje zahtevna 1

Kategorija Športno plezanje 2

Čas hoje 1 ura

Stroški 5 EUR (prevoz do plezališča)

Oprema pas, plezalniki, vrv
Marjan Horvat

marjan.horvat@gmail.com
041/98-44-22

Plezanje postaja vse bolj priljubljena disciplina. Športno plezanje pa velja za najvarnejšo obliko 
aktivnosti.
Splezali bomo nekaj športnih smeri. Izbrali bomo področje in smeri primerne za vse. Izlet je 
namenjen predvsem za tiste, ki se še ne znajo ali ne morejo sami odpraviti v plezališče.
Za vso opremo bomo poskrbeli mi. Zaželena oprema so plezalniki. V kolikor nimaš plezalnikov, 
bodo dobro nadomestilo tudi čevlji s trdim podplatom.

Parkirali bomo pri turistični kmetiji Tratnik. Do sten se bomo v pol urah hoje že nekoliko ogreli, saj
je pot speljana večinoma v breg. Medtem, ko bomo pripravljali vse potrebno za varno plezanje, se 
boste seznanili z opremo. Ponovili bomo pravila za varno plezanje, ter se seznanili z nekaterimi 
tehnikami plezanja.

1 Primerno za začetnike, ki že imajo nekaj izkušenj.
2 Zaželene predhodne izkušnje iz gibanja po skali.
• Planinsko društvo si pridržuje pravico posamezne izlete odpovedati, jim spremeniti smer, datum ali vodnika, če bi 
okoliščine takšno spremembo narekovale.
• Vodnik ima pravico in dolžnost pregledati predpisano opremo in zavrniti udeležence, ki nimajo potrebne opreme.
• Obvezna je predhodna prijava (število dni je odvisno od vrsta izleta).
• Mladoletni udeleženci brez spremstva staršev ali skrbnikov so dolžni ob prijavi predložiti prijavnico na izlet 
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podpisana s strani staršev ali skrbnikov.
• Za udeležbo morate biti član Planinske zveze Slovenije (nezgodno zavarovanje).
• V kolikor ni navedeno drugače, je zbirno mesto pred ormoškim gradom.
• Nekateri izleti predvidevajo dodatne aktivnosti, kot sta: informativni sestanek, preizkusne ture.
• Imeti in obvladati morate vso obvezno opremo iz razpisa.


