Ботевград | Ендуро обиколка над Зелин
Маршрут от MTB-BG.com

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si .

Начална точка: Разклон над обръщалото за автобусите във вилна зона Зелин; локация:
https://goo.gl/maps/AG9oySRwK7wdvCVr8
Дължина: 7.8 км
Изкачване: 405 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, T3)
Физическо натоварване: средно (КФН=6)
Продължителност: 1-2 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. )
Вода: 1 л
Храна: не е необходима
Терен:
- асфалт – 6.6 км
- пътеки – 1.2 км

Описание:
От началната точка (01) поемаме нагоре по основния асфалтов път в планината, който води към
хотел „Стубела“ и хижа „Рудината“. В рамките на вилната зона пропускаме две отбивки вдясно (т.02
и т.03), а в т.04 и т.05 (около 3.3 км от началото) пропукаме и два асфалтови пътя наляво (вторият от
тях води към старта на DH трасето).
След 4.2 км изкачване по асфалта в т.06 търсим тясна пътека вдясно със стръмно начало надолу.
След първите метри наклонът става по-лек, но все пак пътеката си е скоростна и на места стръмна, а
в една част е като улей, покрит с шума, в който карането е особено вълнуващо. Преди да завърши на
асфалтовия път, пътеката на едно място прави малко рязък и неочакван завой вляво.
В т.07 (4.9 км) отново стъпваме на асфалта и поемаме повторно нагоре по него, за да достигнем
един широк десен завой (т.08), където наляво тръгва втората пътека. Началото ѝ е трудно за
намиране, но може да ползвате за ориентир едно дръвче в началото на завоя отляво на пътя, точно
при банкета – при това дръвче започва пътеката. След няколко хлъзгави завоя със страничен наклон
тя изправя траекторията си и се спуска надлъжно по дерето на един поток, като през повечето време
е сравнително гладка (но с нестабилни камъни по повърхността!) и скоростна, но внимавайте,
защото в края става малко по-технична, с малко корени и камъни, които е трудно да се избегнат. И
тази пътека завършва на асфалта, в т.09, откъдето надясно и надолу се прибираме към началната
точка.

