S kolesom čez Pohorje
po kolesarski transverzali

PRIJAVNICA
Spol:

M

Organizator

Prireditev so omogočili

Ž

Dan, mesec in leto rojstva:
___________________________________
Priimek in ime:
___________________________________
Ulica in hišna številka:
___________________________________
Pošta in poštna številka:
___________________________________
E-naslov:
___________________________________
Telefon:
___________________________________

Organizacija - TIC, kolesarski klub, športno društvo
___________________________________
Vsi osebni podatki navedeni v prijavnici so
verodostojni in jih lahko organizator uporabi v svoji
evidenci. Prireditve se bom udeležil/a na lastno
odgovornost in prostovoljno. Upošteval/a bom
navodila organizatorja.
Podpis udeleženca:

_________________

STORITVE HRIBKO – KOČA PESNIK
Helena Eman s.p.
Hudi kot 28, Ribnica na Pohorju
Tel.: 02 876 85 00, 031 415 612

S kolesom čez Pohorje
po kolesarski transverzali
Pohorje skriva poleg ogromnih gozdov in pragozdov
številna visoka barja in planje, rečice s slapovi ter
gosto mrežo gozdnih cest in kolovozov.
Če želite torej uživati v skorajda neokrnjeni naravi ste
vabljeni na celodnevni kolesarski potep po označeni
pohorski transverzali, ki povezuje mariborsko Pohorje
s slovenjgraškim. Kolesarska transverzala poteka v
glavnem po gozdnih poteh ter makadamu.
Dolžina celotne poti je 76 km.

Program kolesarskega potepanja:
Start ob 9. uri izpred TIC-a Bolfenk na Pohorju
(zbor ob 8.45 uri).
Pohorska vzpenjača vozi točno ob uri, torej
najkasneje ob 8.00 uri morate biti na spodnji postaji.

Kontrolne točke
1. Šumik
2. Križišče Lukanja – Zg. Brv
3. Koča na Pesku + okrepčilo
4. Koča na Pesniku + malica
5. Koča Planinc
Cilj Pohorske kolesarske transverzale je Koča pod
Kremžarjevim vrhom, kjer vas čaka še zadnje
okrepčilo pred spustom do restavracije Bellevue (na
desni strani pred koncem spusta v Slovenj Gradec),
od koder je ob 19. uri organiziran avtobusni prevoz v
smeri Maribora
(Sp. postaja Pohorske vzpenjače).

Startnina do 5. junija 2006 znaša 5.0000 SIT (20,86
EUR)
Prijavite se lahko tudi na dan prireditve in sicer eno
uro pred startom. V tem primeru znaša startnina 6.000
SIT (25,04 EUR).
Plačilo startnine vključuje:
•
•
•
•
•
•
•

vožnja z vzpenjačo: spodnja postaja Poh.
vzpenjače – Bellevue
po končanem kolesarjenju sledi organiziran
avtobusni prevoz v Maribor
topla malica, osvežilni napitki, voda, sadje,
zdravstvena oskrba
tehnična pomoč na poti
predstavitev kolesarske ponudbe na Pohorju
kolesarska karta Pohorja, prospekti

Prijavnico in informacije o kolesarjenju čez Pohorje
najdete na spletni strani: www.podravje-on-bike.si
Izpolnjeno prijavo in kopijo potrdila o plačani startnini
pošljite: keuc.boris@mra.si ali na naslov:
Agencija MOPA, Bračičeva 1, 2314 Zg.Polskava,
za S kolesom čez Pohorje
Fax: 02/803 68 47; e-pošta: info@mopa.si
TRR: 04430-0000430212

