LOFER 2021 pro trpaslíky

propozice

Co myslíte, vezmou nás trpaslíci ještě letos s sebou?

pátek

2.7. odpoledne/večer odjezd

sobota 3.7. SALZACH Wald – Mittersill, 20 km, WW I,II
Svižná řeka a parádní údolí mezi Vysokými Taurami a
Kitzbühelskými Alpami, co víc si přát!

FELBERBACH 4 km, WW III-IV
Pro dravce na vypádlování.
Přejezd (60 km, 1 hod) do kempu v Waidring, kde
budeme celý týden.

neděle 4.7. SAALACH Euring – St. Martin, 15 km, WW I,II
Príma svezení pro všechny.

Klettersteige Weissbach 3 x B - F, 1 hod.
Kousek od vysedání z vody jsou tři ferraty, každá na cca
1 hod., obtížnost B – F, vybere si každý.

pondělí 5.7. Canyoning Innersbach
Trpasličí kaňon s jedním sedmimetrovým slaněním, dál se
jenom klouže a skáče. Fakt, slibuju. Celkem i s nástupem
jedna hodina. Obtížnost v2a5III.

SAALACH Au – ??, 1? km, WW II-III
Nejlepšejší úsek na Saalachu. Nikoho nevyděsí, ale
dravci si užijí. Normálně se končí až v Německu…

Adolari Klettersteig B/C, 1.5 hod.
Kdo ještě nebude mít dost, může se proběhnout po krátké
lehké ferratě kousek od kempu, B/C, 1,5 hod.

úterý

6.7. SALZACH Mittersill – Bruck, 20 km, WW I,II
Pokračujeme v rozdělané práci ze soboty.

Kitzlochklamm Klettersteig

D, 2.5 hod.

Náročnější kousek ve známé soutěsce. Kdo si nebude
troufat, projde se po lávkách. D, 2,5 hod.
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středa 7.7. Wagendrischelhorn Klettersteig B/C, 6.5 h
Středně náročná ferrata vede na parádní kopec.

čtvrtek 8.7. Canyoning Teufelsklamm
Kaňoning jak má být, 9 slanění, nejvyšší 12 m. Obtížnost
v3a3III. I s nástupem 3 hodiny, pro nás asi trochu déle 

SAALACH St. Martin – Lofer, 5 km, WW II,III
Príma svezení navečer po kaňonu. Kdo ještě nebude
unavený, na slalomce v Loferu se unaví určitě.

pátek

9.7. Po předvčerejším výstupu a včerejším kaňonu si trpaslíci
zaslouží odpočinek s koupáním v kempu nebo koupališti
ve vsi. Dravci vyrazí na přítoky Salzachu:
KAPRUNER ACHE 4 km, WW III
FUSCHLER ACHE 9 km, WW II, III
SALZACH Taxenbach – Schwarzach, 12 km, WW II,III
Pěkný úsek, vlny, válce … ale nafukovačky sem nesmí...

sobota 10.7. Po poledni balíme a odjíždíme z kempu. Nejdříve ale
ferrata:

S´Schaaustagangl Klettersteig C, 3,5 hod.
Ferrata kousek nad kempem, dojedeme k ní lanovkou.

SAALACH Au – ??, 1? km, WW II-III
Co lepšího na rozloučení? Tento úsek se opravdu
neomrzí.
Večer přesun k Salzachu.

neděle 11.7. SALZACH Golling – Bad Vigaun, 10 km, WW I
Rozloučení se Salzachem.
13:00 odjezd
20:00 HK loděnice (520 km)
… a můžeme se těšit na příští rok, kam nás trpaslíci
vyvezou :-)

Vybavení na ferratu: sedák, ferratový set, odsedka s karabinou, HELMA
Vybavení na canyoning: oblečení jako na vodu (špricku samozřejmě nee...), sedák, slaňovací osma s karabinou,
odsedka s karabinou, dobré boty (nejlépe staré pohorky)
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