
Rajd Na Przekór
Tatry

11-14.10.2010

Ważne!
Zwracamy szczególną uwagę na trudne warunki panujące w Tatrach i prosimy o rozważne 
wybieranie wariantów. Ewentualne zmiany tras prosimy konsultować z organizatorkami!

______________________TRASA 4-DNIOWA______________________
Dojazd:
Zbiórka odbędzie się 10.11.2010 o godzinie  22:30 dla trasy 4-dniowej i 11.11.2010 dla 
trasy 3-dniowej w holu głównym PKP pod nieistniejącym neonem „kwiaty”. Pociąg TLK 
wyjeżdża  o  23:10.  W  Krakowie  jesteśmy  o 6:36. Tam  przesiadamy  się  do  autobusu 
(podstawionego) i ok. 9:00 jesteśmy w stolicy Tatr – Zakopanem   

DZIEŃ I (czwartek)

Wariant I
Czas przejścia ok 5,5-6h   wg czasów letnich  !   
Autobus zawozi nas do Kir skąd zaczynamy szlakiem zielonym. Po skręcie w lewo idziemy 
szlakiem czarnym przez Przysłop Miętusi, Przełęcz na Grzybowcu, Czerwoną Przełęcz, aż 
do niebieskiego szlaku, gdzie skręcamy w prawo do schroniska na Hali Kondratowej. Po 
drodze dla ambitnych – można podejść na Siklawicę i Sarnią Skałkę.

Wariant II
Czas przejścia ok. 6-7h 
Dojeżdżamy  autobusem  do  wejścia  do  Doliny  Małej  Łąki,  gdzie  podążamy  szlakiem 
żółtym,  następnie  skręcamy w lewo  i  idziemy czerwonym  szlakiem aż  do  Kuźnic.  Po 
drodze  można  podejść  do  Siklawicy  i  na  Sarnią  Skałę.  Z  Kuźnic  idziemy niebieskim 
szlakiem do schroniska Murowaniec, gdzie mamy nocleg.

DZIEŃ II (piątek – na lekko, bez plecaków)

Wariant I
Krótsza Trasa 6,5h
Ze  schroniska  wyruszamy zielonym  szlakiem na  przełęcz  pod  Kopą  Kondracką.  Dalej 
udajemy  się  przez  Goryczkową  Czubę  w  stronę  Kasprowego  Wierchu  (1987m. 

n.p.m.).Tutaj mamy wariant zejścia szlakiem zielonym przez Myślenickie Turnie w stronę 
Kuźnic, a następnie niebieskim szlakiem do schroniska PTTK Hala Kondratowa. 
 

Dłuższa trasa 7,5h
Z Kasprowego Wierchu czerwonym szlakiem podchodzimy do Suchej Przełęczy i  dalej 
żółtym  szlakiem  w  stronę  Hali  Gąsienicowej.  Po  drodze  mijamy  schronisko  PTTK 
Murowaniec  i  niebieskim  szlakiem  schodzimy  do  Kuźnic.  Następnie  udajemy  się  do 
schroniska PTTK Hala Kondratowa.

Wariant II
Krótsza trasa ok. 6h 
Ze schroniska Murowaniec udajemy się żółtym szlakiem w stronę Kasprowego Wierchu. 
Dalej przez Myślenickie Turnie szlakiem zielonym podążamy do Kuźnic. Stamtąd żółtym 
szlakiem kierujemy się doliną Jaworzynki przez przełącz między Kopami, by pod koniec 
niebieskim szlakiem dotrzeć do schroniska Murowaniec.

Dłuższa trasa ok. 7h
Ze schroniska Murowaniec udajemy się żółtym szlakiem w stronę Kasprowego Wierchu, 
dalej  czerwonym szlakiem przez Goryczkową Czubę na przełęcz pod Kopą Kondracką. 
Następnie  wybierając  wariant  zielonym  lub  żółtym  szlakiem  kierujemy  się  do  szlaku 
niebieskiego, który doprowadzi nas prosto do Kuźnic. Z Kuźnic wracamy szlakiem żółtym,  
który łącząc się ze szlakiem niebieskim zaprowadzi nas do schroniska Murowaniec. 

DZIEŃ III (sobota)

Wariant I
Trasa krótsza 4-4,5h
Wyruszamy ze  schroniska  w stronę  Przełęczy  Kondrackiej  niebieskim szlakiem,  a  gdy 
pogoda i chęci dopiszą można wejść na Giewont (1894 m n.p.m.). Za Kondracką przełęczą 
szukamy szlaku czerwonego do Przełęczy na Grzybowu. Dalej doliną Strążyską idziemy w 
stronę  Zakopanego,  a  tam udajemy się  na  nasze  ulubione  Krupówki  i  dalej  do  Domu 
Turysty, gdzie odbędzie się nasza meta .

Trasa dłuższa 6,5-7h
Wyruszamy ze schroniska szlakiem niebieskim do Kondrackiej Przełęczy, gdzie skręcamy 
w lewo i szukamy szlaku żółtego. Dchodzimy do Kondrackiej Kopy (2005m n.p.m.) i dalej 
idziemy szlakiem czerwonym w stronę Małołączniaka (2096m n.p.m.). Kolejno niebieskim 
szlakiem schodzimy do przełęczy Przysłop Miętusi i dalej czarnym w stronę Małej Polanki, 
gdzie  łączy  się  szlak  czerwony  którym  dochodzimy  do  Doliny  Strążyskiej,  a  dalej  do 
Zakopanego i kierunek Dom Turysty.

Wariant II   
Trasa krótsza ok. 5h



Chwilowo  zostawiamy  plecaki  w  „Murowańcu”,  skąd  czarnym  szlakiem  idziemy  w 
kierunku pośredniej Turni po czym skręcamy na szlak niebieski w stronę Karbu (1953 m 
n.p.m.).  Dalej  schodzimy  szlakiem  zielonym  i  wracamy  niebieskim  do  schroniska. 
Zabieramy plecaki  i  ruszamy szlakiem czarnym  w kierunku  Psiej  Trawki,  a  następnie 
czerwonym. Dalej do Zakopanego do Domu Turysty, gdzie znajduje się meta 

• Opcja pierwsza:
Ze  schroniska  „Murowaniec”  ruszamy  szlakiem  zielonym  do  Równi 
Waksmundzkiej, gdzie dalej szukamy szlaku czerwonego, który doprowadzi nas 
do  Psiej  Trawki.  Za  Psią  Trawką  trzymamy  się  szlaku  czerwonego,  który 
doprowadzi nas do Zakopanego. (Czas Przejścia ok.6,5h)

• Opcja Druga (dla najbardziej zmęczonych):
Ze schroniska „Murowaniec” szlakiem niebieskim, przez przełęcz Między Kopami 
udajemy się w dół prosto do Kuźnic, a następnie szukamy Domu Turysty. (Czas 
Przejścia ok.4,5h)

_____________________TRASA 3-DNIOWA_______________________

DZIEŃ I (piątek)
Trasa krótsza 5,5h
Autobus zawiezie nas do Kir.  Ruszamy szlakiem zielonym, a dalej  zmieniamy szlak na 
czarny  w  stronę  kaplicy  zbójnickiej.  Czarnym  szlakiem  dochodzimy  do  Doliny 
Chochołowskiej, skręcamy na szlak zielony, a następnie szukamy szlaku żółtego i idziemy 
Doliną Iwanicką do schroniska na hali Ornak.

Trasa dłuższa 7-8h
Wyruszamy z Kir tak jak trasą krótszą lecz gdy dochodzimy do Doliny Chochołowskiej 
skręcamy na szlak czarny.  Idziemy Doliną Starobociańską  do Siwej  Przełęczy (1812 m 
n.p.m.),  gdzie skręcamy na szlak zielony.  Dochodzimy do Iwanickiej  przełęczy,  a  dalej 
żółtym szlakiem schodzimy w dół do schroniska Ornak.

DZIEŃ II
Trasa krótsza ok. 5-6h
Po wyjściu  ze schroniska  podążamy Doliną  Kościeliską,  gdzie  po drodze  dla  chętnych 
przewidziane są pewne atrakcje, a mianowicie jaskinie:
- Jaskinia Mylna
- Jaskinia Raptawicka
- Jaskinia Mroźna (za dodatkową opłatą)

Dalej idziemy szlakiem zielonym, dochodzimy do Cudownej Polany,  gdzie odbijamy na 
szlak czerwony, a następnie czarny - Ścieżka Nad Reglami. Doprowadzi nas ona do szlaku 
czerwonego, a dalej Doliną Strążyską zmierzamy do Zakopanego, gdzie szukamy Domu 
Turysty- meta .

Trasa dłuższa 7-8h
Ze  schroniska  Ornak  idziemy  szlakiem  zielonym  Doliną  Tomanową.  Dochodzimy  do 
skrzyżowania,  gdzie  łączy  się  szlak  czerwony.  MY  DALEJ  IDZIEMY  SZLAKIEM 
ZIELONYM na Tomanowy Grzbiet i dalej do Chudej Przełęczy, a następnie czerwonym 
szlakiem dochodzimy do szlaku czarnego – Ścieżka Nad Reglami która doprowadzi nas do 
Strążyskiej  Polany  (Dolina  Strążyska)  i  dochodzimy do  Zakopanego  –  szukamy Domu 
Turysty, gdzie znajduje się meta  

____________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH___________________

DZIEŃ IV (niedziela)
Wstajemy rano bo o 9:26 mamy pociąg TLK który zabierze nas prosto do Poznania – 21:28

Koszt całkowity rajdu
Trasa Czterodniowa: 185zł
Trasa Trzydniowa: 160zł
Dla członków AGH „Halny” 15% zniżki
Cena obejmuje transport i noclegi
UBEZPIECZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
Zapisy na rajd: 
we wtorki 2.11.2010, 9.11.2010 w siedzibie klubu 
w czwartek po pokazie slajdów 4.11.2010
oraz mailowo i telefonicznie
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się w klubie przy 
zapisie na rajd!!!

Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, CIEPŁĄ ODZIEŻ!!!
- śpiwór, karimatę
- latarkę/czołówkę
- coś na ząb, kubek, menażkę, termos
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
- kompas, mapę
- legitymacje PTTK lub wszelkie inne zniżki
- dobry humor

Organizatorzy:
Knop Anna            aniaknopik.87@tlen.pl      tel. 505 969 429
Paulina Pyżalska    paulina_pz@wp.pl         tel. 509 205 603
Schronisko na Hali Ornak        18-20 705-20
Schronisko Murowaniec           18-20-126-33
Schronisko Hala Kondratowa  18 -20-191-14
TOPR tel. 601 100 300 


