Гара Лакатник - Губислав
Маршрут от MTB-BG.com

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .

Изходна точка: Отклонението от главния път за с. Губислав.
Дължина: 18.3 км
Изкачване: 500 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: ниско, КФН=4
Продължителност: 2-5 часа в зависимост от темпото и почивките.
Вода: 1-2 л, в средата на маршрута (с. Губислав) има чешма.
Храна: в зависимост от темпото
Терен:
- асфалт - 10.5 км
- черни пътища - 7.8 км

Описание:
01 (0.0 км) – Поемаме по асфалтовия път към с. Губислав.
02 (5.0 км) – Достигаме кариера и пътят завива надясно със серпентина и започва да се изкачва постръмно, правейки още няколко серпентини до с. Губислав.
03 (8.3 км) - Последен завой преди с. Губислав. Запомнете черния път вдясно, защото после трябва
да караме по него. Засега обаче продължаваме по асфалта със завой наляво.
04 (8.5 км) – Достигаме административния център на с. Губислав. Има няколко пейки, на които
можем да направим почивка, както и чешма. След това поемаме в обратна посока по пътя, по който
дойдохме.
03 (8.7 км) – Отново сме в т.03 и както стана ясно, отклоняваме се по черния път (сега се пада вляво)
с леко изкачване. След малко пътят се заравнява, по-нататък се редуват участъци с лек наклон нагоре
или надолу, като цяло пътят следва една и съща височина.
05 (9.5 км) – Пропускаме отбивка наляво и нагоре, караме направо.
06 (12.1 км) – Вляво има махала и път нагоре към нея - пропускаме го (макар че си струва да се
разходим пеша 50-100 м до първата къща). Продължаваме по хоризонталния път, който също завива
наляво, следвайки формата на склона. След около километър излизаме на стръмни поляни със
страхотна панорама към дефилето. Оттук започва същинското спускане - първите метри са стръмни,
после пътят прави серпентина наляво и наклонът става по-лек, следва дясна серпентина и пак така.
07 (14.2 км) - При втората лява серпентина има и по-стръмен черен път направо и надолу, който е
по-добре да пропуснем.
08 (14.3 км) – Достигаме къщите на Христова махала и се включваме в основния път през нея
надясно. Точно тук може да срещнете кучета-пазачи, не са най-страшните, които съм виждал, но
бъдете нащрек.
09 (14.7 км) – Излизаме на друг чакълест път и продължаваме по него надясно и надолу. С няколко
серпентини пътят слиза до асфалта за Губислав.
10 (16.5 км) – Продължаваме направо и надолу по асфалта към началото на маршрута. В т.11 може
да се отбием за малко вляво до ждрелото Петрински дол.

