Гложене - Полатен
Маршрут от MTB-BG.com

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .

Описание:
01 (0.0 км) – От централния площад на с. Гложене поемаме на юг в посока гр. Тетевен, карайки по
главната улица.
02 (0.5 км) – В края на селото улицата се включва в шосето за Тетевен, което минава по периферията
на населеното място, точно до реката. В тази точка трябва да преминем по тесен мост с едно платно
над р. Вит.
03 (0.6 км) – Веднага след моста завиваме наляво и продължаваме по асфалтиран тесен път през
вилна зона Рупци. Първите къщи от нея са още тук. Следваме само асфалтовия път.
04 (2.7 км) – Достигаме разклон. Основният трак продължава направо (десния асфалтиран път) - след
50-100 м асфалтът свършва и преминава в черен път, а при последните къщи той преминава в гладка
пътека с променлива широчина (според сезона) върху трасето на стар черен път, която минава
покрай градини и други обработваеми площи.
Допълнителен вариант: Допълнителният трак продължава по левия асфалтов път. След 120 м
(т.04-1) има разклон - продължаваме по асфалта надясно. След още 50 м пътят преминава в черен
и напуска вилната зона. Движим се само по най-ясния и утъпкан път, успоредно на р. Вит.
Пропускаме занемарени разклонения наляво и надясно. При т.04-2 пътят се раздвоява и пак се

събира. В т.04-3 трябва да се отделим от реката надясно с кратко изкачване покрай дерето на
нейния приток Казански дол, за да излезем отново на основния трак в т.05.
05 (3.7 км) - Достигаме дерето на р. Казански дол. Някога е имало мост, сега е разрушен. Може да се
мине (с пренасяне на велосипеда) и без моста - дори напролет, когато в дерето има вода. През лятото
и есента потокът пресъхва и може да се кара направо през коритото му. От другата страна
продължаваме по основния черен път покрай дерето и след това покрай р. Вит. Минаваме покрай
въжен мост над реката (води към кв. Полатен, който е от другата страна) и продължаваме напред.
06 (4.6 км) - Вдясно се отклонява занемарен черен път, пропускаме го и следваме основния покрай
реката (тук тя е по-далече).
07 (5.3 км) – Излизаме на асфалтов път в края на кв. Полатен, който надясно и нагоре води към
няколко други села. Продължаваме по него направо към близкия мост над р. Вит.
08 (5.4 км) – Точно преди моста продължаваме по асфалтирано пътче надясно към близката махала
на кв. Полатен и продължаваме през нея, следвайки само пътя покрай реката, който ту е асфалтиран,
ту е черен.
09 (5.8 км) – Следваме левия път - покрай реката.
10 (6.1 км) – Включваме се отново в асфалтов път, който после преминава в черен.
11 (6.7 км) – След преминаване по метален мост над р. Черни Вит, завиваме надясно.
12 (6.9 км) – Достигаме шосето за с. Черни Вит, точно след моста над р. Вит. Тук е моментът да
обърнем посоката и да се върнем обратно, или да продължим по някой по-дълъг маршрут към с.
Черни Вит или гр. Тетевен.

