15-ta SEZONA K-24 REKORDNA

Prvo soboto v decembru smo v skladu s pravili K-24 v Črni na Koroškem zaključili sezono. Ta
zaključek je bil zaradi dveh vzrokov še posebej slovesen: K-24 je praznoval 15 letni jubilej in
15-ta sezona je bila rekordna, saj je v letu 2014 K-24 prehodilo 30 adrenalinskih planincev. S
tem je bil za enega udeleženca presežen dosedanji rekord iz sezone 2006. Podroben pregled
potrjenih članov v K-24 je sledeč: 2000 – 18, 2001 – 26, 2002 – 11, 2003 – 9, 2004 – 4, 2005 –
17, 2006 – 29, 2007 – 14, 2008 – 14, 2009 – 8, 2010 – 12, 2011 – 15, 2012 – 11, 2012 – 17,
2014 – 30; skupaj: 235..
Iz te male statistike izhaja, da sta se predpostavki ustanoviteljev kluba potrdili: klub je dovolj
primeren izziv, da ni rezerviran le za peščico skrajno vrhunsko pripravljenih pohodnikov oz.
tekačev in po drugi strani dovolj zahteven, da ga ne zmore ravno vsak ( Mnogo jih je
poskušalo in veliko odnehalo!).; temveč ga zmorejo resnično dobro telesno in še posebej
psihično pripravljeni posamezniki. V 24 urah je potrebno prehoditi ( malo tudi preteči) okoli
90 km in premagati okoli 5000 višinskih metrov ( Uradna časovnica celotne planinske poti je
29 ur). In druga predpostavka je bila, da klub ne bo kratkega diha, temveč bo aktualen daljše
časovno obdobje, da z leti ne bo prišlo do upada zanimanja zanj. To potrjuje nihanje v številu
novih članov navzgor oz. navzdol in ni trenda upadanja z leti.
K-24 z uradnim podnaslovom »Največji koroški hribovski izziv«je bil ustanovljen z namenom
promocije koroškega planinstva in turizma ( ustanovili so ga Planinsko društvo in občina Črna
ter hotel Krnes; sedaj gostišče Lunder na avtobusni postaji Črna). Sedež kluba je na avtobusni
postaji v Črni.
Član K-24 lahko postane vsakdo, ki v maksimalno 24 urah prehodi pot: Črna – Žerjav – Uršlja
gora – Sleme – Smrekovec – Loka – Raduha – Bukovnikovo sedlo – Olševa – Kumer v Koprivni
– Peca – Črna. Šteje se , da postane član K-24 tudi tisti, ki pot prehodi v maksimalno 25 urah ,
če je starejši od 50 let. Prav tako postanejo članice kluba vse ženske, ki pot prehodijo v
maksimalno 25 urah. Začetek in smer poti je poljuben, pomembno je da pohodnik obišče vse
zgoraj navedene točke.
Pot se mora premagati brez uporabe kakršnihkoli pripomočkov ali drugih oseb; dovoljena je
samo uporaba pohodnih palic. Med potjo je dovoljena oskrba s pijačo, okrepčili in rezervno
obleko in obutvijo. Dovoljena je uporaba mobilnega telefona. Pot lahko prehodi vsakdo sam
ali več ljudi skupaj. Ljudje, ki so ves čas skupaj na pohodu, si med seboj lahko fizično
pomagajo.
Čas poti si meri vsak sam, na poti ni nobene kontrole; vse je zaupano poštenju in planinski
etiki.

Evidenca opravljene poti se vodi v posebni knjigi na AP Črna. Vsak udeleženec sam vpiše
potrebne podatke v knjigo.
Vsi člani K-24 se brez posebnih vabil sestanejo prvo soboto v decembru ob 18.00 uri na AP v
Črni. Na srečanju kluba se vse , ki so v tekočem letu prehodili pot v manj kot 24 oz. 25 urah
sprejme v K-24 in se jim podeli posebno priznanje. Priznanja imajo tekočo številko, ki pomeni
koliki je bil posameznik, ki je postal član Kluba 24. Udeleženci se odpravijo na pot na lastno
odgovornost!
Čeprav v K-24 šteje le članstvo za enkratno prehojeno pot in ponovitev ne štejemo, lahko
rečemo, da je kar nekaj članov, ki so pot ponovili večkrat. Pri tem so bili še posebej aktivni
Jani Marn z 18 ponovitvami, Zvonko Mezga s 25 in absolutni rekorder Janez Stočko, ki je s
potjo opravil 30 krat.
V sezono 2015 K-24 starta z 235 člani. Vse ljubitelje planin, malo adrenalinsko razpoložene,
željne izziva na meji svojih telesnih in psihičnih sposobnosti, pozivamo, da se preskusijo z
največjim koroškim hribovskim izzivom in se pridružijo elitnemu članstvu K-24!
Marijan Lačen

P. S. Vse informacije o K-24 dobite na www.crna.si ( stran turizem, K-24), kjer je tudi seznam
članov in 12-minutni film o poti K-24.

