"Hodim, da pomagam - gibanje v zdravem okolju"
Adergas pri Cerkljah, 8. junij 2013
Tekmovanje v nordijski hoji – opis poti – krajša proga 6,6 km
Dolžina pohoda je 6.6 km (60 do 90 minut lahke hoje), pot je
nezahtevna, v čudoviti okolici Krvavca, brez prometa.
Pohodnikom priporočamo lahke, nizke treking čevlje, nogavice
preko gležnjev, lahke hlače, športno majico, pokrivalo proti
soncu ter vetrovko za primer slabšega vremena.
Pot je označena s tablami (Smer pohoda, LK Brnik) in oznakami v
obliki rumeno zelenih krogov.
V okviru tekmovanja se bo tudi ocenjevala pravilnost hoje. Palice
so za nordijsko hojo obvezne.
T 1 - Start, dolžina pohoda 0,0 km, nadmorska višina 450 m
Start je pri »Domačiji Vodnik«, Adergas 27, plačila startnine in
prevzem startnih številk od 8.30 do 9.30. Pred startom bo tudi
prikaz elementov te vse bolj popularne hoje.
Opozorilo: ob gostišču je dovolj prostora za ogrevanje,
pohodnikom priporočamo, da se pred startom dobro ogrejejo!

T 2 - Zavoj levo na asfaltno cesto, dolžina pohoda 0,15 km, nadmorska višina 440 m
Na prvem križišču na prehodu iz makadamske ceste se zavije
levo na asfaltno cesto, prometa običajno ni, vendar je vseeno
potrebna previdnost. Hoja po asfaltni cesti je dolžine 500 m.
Opozorilo: hoja po levi strani ceste!

T 3 - Zavoj k ribniku - dolžina pohoda 0,75 km, nadmorska višina 419 m
Na prvem križišču zavijemo levo na makadamsko pot proti
ribniku Češnjevek. Od tu naprej ni več prometa, začne se eden
od najlepših delov poti.
Opozorilo: glej tablo pohod!

T 4 - Ribnik - dolžina pohoda 0,9 km, nadmorska višina 420 m
Nadaljujemo ob ribniku v gozd in takoj levo na uhojeno gozdno
pot, po 300 m se v križišču gozdnih poti držimo ravno proti
Gradu Strmol.

Opozorilo: glej tablo pohod!
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T 5 – Kontrolna točka Grad Strmol - dolžina pohoda 1,6 km, nadmorska višina 430 m (čas od 20/30 minut)
Gozdna pot vas pripelje do dvorišča grada Strmol, nadaljujemo
levo na dvorišče, prečkamo dvorišče, se spustimo po dovozni
poti, ob oznaki zavijemo nazaj v gozd. Na levi strani je manjši
ribnik, nadaljujemo preko odprte ograje po gozdni poti.
Opozorilo: prva kontrolna točka in ocenjevanje trojk glede na
stil hoje (pravilnost in izvirnost), urejenost (oblačila, enotnost)
in vzdušje znotraj same trojke (dobra volja, spodbujanje)!

T 6 – Razcep (srednje zahtevna / lahka proga) – dolžina pohoda 2,1 km, nadmorska višina 410 m
Pred stanovanjsko hišo se progi razcepita, krajša, nezahtevna
zavije desno na asfaltno cesto. Po 250 m pridemo do prvega
križišča (znak STOP), držimo se ravno po asfaltni poti še 250 m.

Opozorilo: glej tablo pohod, nadaljevanje v smeri krajša proga!

T 7 - Prečkanje ceste - dolžina pohoda 2,5 km, nadmorska višina 405 m (čas pohoda od 30 - 40 minut)
Pot se nadaljuje do križišča z cestno povezavo Cerklje- Adergas.
Tu je druga kontrola točka, pri kozolcu z oglasno tablo
»Mizarstvo Košnik« prečkamo cesto in nadaljujemo po kolovozni
poti preko polja.
Opozorilo: prečkanje prometne ceste je lahko nevarno, zato je
potrebno biti pri tem previden, glej tablo pohod!

T 8 - Prečkanje potoka Ušica - dolžina pohoda 3,3 km, nadmorska višina 400m
Preko mostu nadaljujemo pot naravnost po kolovozni poti še
100 m do električnih drogov. V križišču pred drogovi zavijemo
desno in nadaljujemo po kolovozni poti do osamelega drevesa.

Opozorilo: glej tablo pohod!

T 9 - Zavoj desno na kolovozni poti - dolžina pohoda 3,8 km, nadmorska višina 400m
Pot se nadaljuje po kolovozni ob poljih do križišča štirih poti, kjer
zavijemo desno (pred sabo lahko vidimo zgradbo fazanerije).
Opozorilo: zavoj desno , glej tablo pohod!
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T 10 – Zavoj desno pred gozdom - dolžina pohoda 4,3 km, nadmorska višina 400m
V križišču ob koncu kolovozne poti zavijemo pred gozdom desno,
nadaljujemo naravnost, odpre se čudovit pogled proti Krvavcu in
ostalim goram.

Opozorilo: zavoj desno, glej tablo pohod!

T 11 – Kozolci, smer naravnost - dolžina pohoda 4,8 km, nadmorska višina 400m
Kolovozna pot se nadaljuje v smeri proti vasi, ob desni strani je
gozd, ko se konča, se začnejo travniki in kozolci.

Opozorilo: glej tablo pohod

T 12 – Križišče v vasi Češnjevek - dolžina pohoda 5.4 km, nadmorska višina 410 m (čas od 40 - 60 minut)
Na koncu kolovozne poti se začne vas Češnjevek, pot se
nadaljuje proti križišču z glavno cesto Cerklje-Adergas. Pred
križiščem z glavno cesto je tretja kontrolna točka.
Opozorilo: glej tablo pohod!

T 13 - Prečkanje glavne ceste v vasi Češnjevek - dolžina pohoda 5.5 km, nadmorska višina 410 m
V križišču z glavno cesto nadaljujemo v smeri naravnost, smer je
označena tudi s tablami za ribnik Češnjevek in »Domačija
Vodnik«.
Opozorilo: prečkanje prometne ceste je lahko nevarno, zato je
potrebno biti pri tem previden, glej tablo pohod!

T 14 - Mimo odcepa za ribnik Češnjevek - dolžina pohoda 6.0 km, nadmorska višina 430 m
Po 600 m asfaltne poti in 6 km skupne poti pridemo na točko,
kjer smo že hodili – odcep proti ribniku Češnjevek. Nadaljujemo
naravnost po asfaltni cesti proti »Domačiji Vodnik«

Opozorilo: glej tablo pohod
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T 15 – Odcep desno proti »Vodnikovi domačiji« - dolžina pohoda 6,5 km, nadmorska višina 450 m
Po asfaltni poti pridemo do prvih hiš v vasi Adergas, na prvem
odcepu zavijemo desno proti »Domačiji Vodnik«.
Opozorilo: zavoj desno proti cilju

T 16 - Cilj »Domačija Vodnik« - dolžina pohoda 6,6 km, nadmorska višina 445 m (čas od 60 - 90 minut)
Po približno 6,6 km pohoda smo na cilju pri »Domačiji Vodnik«,
kjer imamo odlične možnosti za zabavo in rekreacijo (kmetija s
konji je last župana Cerkelj). Čas hoje bo od 90 minut za malo
hitrejše do 120 minut za malo počasnejše.
Sledijo družabne igre in okrepčilo ter priznanja za najhitrejše,
najlepše, najstarejše ter najmlajše.

Program pohoda
8.30–9.30
9.00–9.45
10.00
10.30 –10.45
10.45 –11.00
11.30 –12.00
12.00 – 13.00
13.00
13.00 –15.00

Prihod prvih obiskovalcev, prijave, plačilo startnine in dvig startnih številk
Predstavitev pravilne tehnike nordijske hoje in ogrevanje
Skupni start trojk
Prva kontrola in ocenjevanje hoje pri Gradu Strmol
Druga in tretja kontrola pred prvim in drugim prečkanjem glavne ceste
Prihod pohodnikov na cilj, razgibavanje in testiranje udeležencev
Malica in druga okrepčila
Razglasitev rezultatov in pogostitev in zabavni program
Tekmovanje v družabnih igrah

Opozorilo udeležencem
Vsi udeleženci se udeležijo prireditve in tekmovanja na lastno odgovornost! Zato se tekmovanja lahko udeležijo le zdravi in
fizično sposobni tekmovalci, ki so ustrezno obuti ter oblečeni. Startnina na posameznega udeleženca je 10 EUR (30 EUR na
trojko), poravna se pred začetkom pohoda (med 8.30 in 9.30 uro na startnem mestu). Vsa startnina je namenjena v
humanitarne namene. Organizator udeležencem ne bo mogel priskrbeti pohodniških palic, zato priporočamo, da si palice
priskrbite pred tekmovanjem.

