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9. april 2022
Limberk, Griže

Trasa: 28 km (1950 m višinske razlike)

pohodniški         



»Spodnji del Savinjske doline je vreden ogleda. Po dolgem, počez,
pa tudi z višine. In pohodniški trail Savinjski K6 je čudovita
priložnost, da sami ali v vselej dobri družbi ljubiteljev gibanja na
prostem užijemo tovrstne kulise zvrha. Trasa nas pelje prek vrhov
šestih naravnih stražarjev doline, ki se bohotijo na njeni južni strani.
Prva soseda Bukovica, mogočni Gozdnik, nekoliko odmaknjeni
zasavski Kal, najvišja Mrzlica, kleni Kamnik in razgledov poln Hom.
Vsak nam bo tega dne (vedno znova in znova) razkril svoje lepote
in značilnosti. Zgodbo boste napisali sami. Svojo in skupno, družno.
Čar tovrstnih preizkušenj, ki sodi v kategorijo neprecenljivo.

Morda se boste med sopihanjem na Gozdnik ali ob spuščanju s
težkimi nogami s Kamnika ujeli z mislijo češ kaj mi je tega treba
bilo, a na koncu bo to le dvignilo vrednost vašega podviga.
Predvsem v lastnih očeh in kar najbolj šteje v lastni duši.

Na 28-kilometerskem popotovanju bo časa dovolj za druženje,
razgledovanje in uživanje v flori in favni. Če se vam ne bo preveč
mudilo, je fotoaparat del obvezne opreme. Ves čas boste hodili po
planinskih poteh. Spoznali boste košček lokalne Savinjske
planinske poti, ki prav letos slavi Abrahama, pa zraven zavili še na
Zasavko planinsko pot ter Pot kurirjev in vezistov. Srčni
organizatorji bodo tako kot ob lanski virtualni izvedbi poskrbeli za
dobro označbo proge ter okrepčilne postaje. Zanje bo najlepše
plačilo vaš zadovoljen obraz na cilju. 

Savinjski K6 trail vabi…., naj tudi z vašo aktivno podporo prerase v
največji športni festival na prostem v Dolini zelenega zlata..«  

Peter Kavčič, 
Savinjski K6 Trail ambasador



Pričetek:
Sobota, 9. april 2022 med 6:00 in 12:00

 
Start in cilj:

Letno gledališče Limberk, Griže
(pano ATD Savinjčan)

 
Dolžina: 28 km

Višinska razlika: 1950 m
 

Organizator: ATD Savinjčan

Pohodniški trail

PRIJAVA

https://www.atdsavinjcan.eu/savinjski-k6-trail-gorski-tek-vikend/


Start v Limberku - Griže, skozi Griže, Migojnice in nato po utrjeni gozdni cesti s
severne strani proti Bukovici (569 m). Po prihodu na vrh se spustite v vas
Zabukovica ter nadaljujete proti Gozdniku (1090 m). Po prehodu vrhu, kjer stoji
bivak nadaljujete v smeri Planinskega doma na Kalu. Pot vas preko vrha Kala
(985 m) pelje po slikoviti poti na najvišji vrh traila – Mrzlica (1122 m). Z Mrzlice se
spustite po severnem pobočju na predzadnji vrh – Kamnik (861 m). Sledi še
vzpon na zadnji vršac – Hom (607 m) ter nato spust nazaj proti Grižam in
prihod na cilj v Limberku.

Trasa - 28 km 

GRAFIČNI PRIKAZ PROGE - 2D



GRAFIČNI PRIKAZ PROGE - 3D

Primerni tekaški copati oziroma obutev, 
Posoda za vodo oz. pijačo, 
Oblačila primerna za slabo vreme v gorskem okolju,
Energijska hrana.

PRIPOROČLJIVA OPREMA 

PRIJAVE IN ŠTARTNINA
Prijava poteka preko spletne aplikacije, ki je na voljo na 
 https://www.atdsavinjcan.eu/savinjski-k6-trail-gorski-tek-vikend/ 

Prijava do 20. 3. 2022 - 20 EUR (zagotovljen popoln startni paket)
Prijava do 2. 4. 2022 - 25 EUR (udeleženci, prejmejo majico po pošti v roku do 2
mesecev po končanem tekmovanju)
Prijave na trail se zaključijo v soboto 2. 4. 2022 ob 24:00 uri.
Po 2. 4. 2022 prijave več niso možne, vključno z dnem dogodka.

Štartnina vključuje: spominsko medaljo, tekaško majico, personalizirano
štartno številko ter topel obrok. Paket s štartno številko se dvigne na dan
pohoda v Limberku.

Podatki za nakazilo:
Atletsko tekaško društvo Savinjčan, Trubarjeva ulica 1, 3310 Žalec
IBAN: SI56 6100 0001 0063 030 Delavska hranilnica d.d.
Namen: IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA IN RAZDALJA  
Sklic: 00 2022 28-2 
SWIFT/BIC: HDELSI22   

https://www.atdsavinjcan.eu/savinjski-k6-trail-gorski-tek-vikend/


NEUDELEŽBA IN VRAČILA VPLAČIL 
Udeleženci, ki se zaradi zdravstvenih težav ne morejo udeležiti dogodka in so
štartnino že plačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine preko e-pošte
atdsavinjcan@gmail.com
Odjava in spremembe prijave niso možne.

NAJBOLJ IZVIRNE FOTOGRAFIJE
Udeleženci lahko na FB profilu ATD Savinjčan pod dogodek Savinjski K6 trail
2022 na povezavi https://www.facebook.com/events/1951839961665153/?
active_tab=discussion oddajo svoje fotografije iz trail pohoda na objavljenem
post-u. Pogoj za oddajo fotografije na post-u je, da se pridružite dogodku
objavljenem na naši FB strani. Pošiljatelj najboljše fotografije bo prejel nagrado
s strani ATD Savinjčan. Fotografija bo izbrana s strani strokovne komisije ATD
Savinjčan.

https://www.facebook.com/events/1951839961665153/?active_tab=discussion


LotusVisuals


