Stol (2.236m)
Na Stol po zavarovani plezalni pot
Kdaj

V soboto 14. julija 2018 ob 4h30

Kako

Z lastnim prevozom, zbor pred Mercator centrom Primskovo, Kranj

Opis poti

Stòl (tudi Veliki Stol) je gora, ki z 2236 metri predstavlja najvišji vrh Karavank. Na
vrh je možno pristopiti po različnih poteh tako iz slovenske kot avstrijske strani.
Enega od pristopov iz Avstrije predstavlja zavarovana plezalna pot čez severno
steno gore in po njej se bomo povzpeli na vrh.
Najprej se bomo z vozili zapeljali preko Ljubelja do izhodišča Trate /
Johannsenruhe. Od tam pa peš; najprej po cesti v smeri Celovške koče in nato
po melišču do vstopa v plezalni del poti. Pot je zelo zahtevna, opremljena z
jeklenicami. Zato je obvezna kompletna oprema za plezanje po z jeklenico
zavarovanih plezalnih poteh, t.j. čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet,
vponke. Pot nas pripelje na vršni greben od koder do vrha Stola ni več daleč.
Sestopili bomo po drugi poti preko sedla Belščica v smeri Celovške koče in do
izhodišča Trate.

Zahtevnost in
trajanje

Tura je tehnično zahtevna (zelo zahtevna zavarovana pot, ocena B/C), potrebna
je dobra kondicija (višinska razlika 1100m).
Skupno trajanje ture cca 8h - 9h, od tega za vzpon cca 4,5h.

Potrebna
oprema

Kompletna oprema za plezanje po z jeklenico zavarovanih plezalnih poteh:
čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet, vponke, HMS vponka ter neskončni
trak 1,20m za izdelavo popkovine ali pomožna vrvica, dobro profilirani čevlji s
trdim podplatom, po potrebi zložljive pohodne palice, prva pomoč, energetska
malica in zadosti pijače v nahrbtniku. Glede opreme se posvetujte z vodnikoma.
NE POZABI!! Potrjena planinska izkaznica z zavarovanjem ter osebni
dokument (prestop meje!)

Vodniki

Klemen Ručigaj, Uroš Prelovšek

Strošek izleta

28€ za člane PD Iskra Kranj

Prijave,
informacije in
plačila

* v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali
* z nakazilom na TRR društva ali
* Klemen Ručigaj, 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com
* Uroš Prelovšek, 040 255 163, prelovsek@gmail.com
Ob prijavi sporočite svoj kontaktni podatek in navedite, ali ste pripravljeni
peljati z lastnim avtomobilom.

Rok prijav

11. julij 2018

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

