Rajd Październikowy
Góry Izerskie
15-17. 10. 2010
Góry Izerskie stanowią najbardziej na zachód
wysuniętą część Sudetów, zarówno po stronie
polskiej, jak i czeskiej. Nie słyną z oszałamiających wysokości czy skalistych
szczytów. Ich urok polega raczej na kopulastych wierzchołkach, przechodzących w
początkowo łagodne, a niżej stromo opadające stoki, które odzwierciedlają kształtujące
je procesy geologiczne i tektoniczne. Zajmują około 1000km2, a część polska około
400km2. Ich zachodnią granicą jest Brama Żytawska, zaś od Karkonoszy odzielone są
Przełęczą Szklarską. Tworzone przez szereg grzbietów górskich, z których
najważniejszymi po stronie polskiej są: Grzbiet Kamieniecki (Kamienica – 974 m. n. p.
m) oraz Wysoki Grzbiet (Wysoka Kopa- 1126m. n. p. m. - najwyższe wzniesienie Gór
Izerskich), połączone przełęczą Rozdroże Izerskie. Natomiast po stronie czeskiej
Středni Jizerský Hřeben (Jelení Stráň – 1018 m n. p. m. ), Vlašský Hřeben (Černý Vrch
– 1024 m n. p. m. ), Desenský Hřeben i Hejnický Hřeben (Izera – 1122 m n. p. m. ).
Zbiórka przed rajdem odbędzie się o godzinie 2:30 (15 października dla trasy
trzydniowej i 16 października dla trasy dwudniowej) w holu głównym dworca PKP
naprzeciw ‘restauracji’ KFC pod nieistniejącym już neonem „Kwiaty”. Swoją podróż
rozpoczynamy wsiadając do pociągu TLK relacji Gdynia Główna-Jelenia Góra, który z
Poznania odjeżdża o 3:25. Do stacji docelowej docieramy planowo o 9:28 i po krótkiej
przerwie na rozprostowanie kości przesiadamy się o 9:50 do pociągu osobowego. Na
miejscu czyli w Szklarskiej Porębie Dolnej jesteśmy o 10:37(trasa dwudniowa udaje
się kawałek dalej- do Szklarskiej Poręby Górnej-10:52).

______________________TRASA TRZYDNIOWA______________________
DZIEŃ I (piątek)
Wariant I
(czas przejścia-ok 7, 5h)
Ruszamy ze Szklarskiej Poręby Dolnej żółtym szlakiem w stronę Zbójeckich skał,
Czarnej Góry i Kozich Skał. "Na wysokości" Wysokiego Kamienia zmieniamy szlak
na czerwony i nim podążamy do Rozdroża pod Zwaliskiem, gdzie zmieniamy na
zielony. Przy połączeniu ze szlakiem żółtym opuszczamy zielony i żółtym przez
Świeradowski Las udajemy się w stronę Rozdroża pod Kopą, by tam ponownie
powrócić na czerwony w stronę Sinych Skałek, Przedniej Kopy i najwyższego szczytu
Gór Izerskich-Wysokiej Kopy. Drepczemy do rozwidlenia z niebieskim i zielonym,
i ruszamy niebieskim, do "Chatki Górzystów", a dalej czerwonym do schroniska
„Orle”, gdzie nocujemy.

Wariant II
(czas przejścia-ok 5h)
Podobnie jak trasa pierwsza: żółtym, następnie czerwonym, jednak zamiast pójść
zielonym w stronę Świeradowskiego Lasu podążamy dalej czerwonym, mijając
nieczynną kopalnię kwarcu "Stanisław", przy rozwidleniu szlaków zmieniamy na
zielony, mijamy Rozdroże pod Cichą Równią, idziemy Górnym Duktem Końskiej
Jamy, zostawiamy za sobą Jakuszyce oraz Polanę Jakuszycką i czerwonym szlakiem
ruszamy prosto do schroniska "Orle".
DZIEŃ II (sobota)
Wariant I
(czas przejścia-ok 9-10 h)
Ruszamy czerwonym szlakiem i podążamy do Jakuszyc, gdzie zmieniamy szlak na
zielony, którym kierujemy się aż do rozwidlenia trzech szlaków( Rozdroże
Izerskie):zielonego, żółtego i niebieskiego, zmieniając szlak na ten ostatni. Ruszamy w
stronę Wysokiej oraz Sępiej Kopy, docieramy do Świeradowa, zwiedzając miasto
szukamy połączenia ze szlakiem czerwonym, który jest nam potrzebny, żeby dotrzeć
do Schroniska "Na Stogu Izerskim" na długo wyczekiwaną Metę.
Wariant II
(czas przejścia ok. 5-6h)
Wychodzimy ze schroniska Orle i wędrujemy czerwonym szlakiem , podziwiając po
drodze Rezerwat Torfowiska Doliny Izery i podążając do "Chatki Górzystów”, skąd
żółtym w stronę Sielnej Kopy i Suchacza, ostatecznie dochodzimy do schroniska "Na
Stogu Izerskim".

______________________TRASA DWUDNIOWA_______________________
DZIEŃ I (sobota)
Uczestnicy trasy dwudniowej rozpoczynają wyprawę ze Szklarskiej Poręby Górnej.
Wariant I
(czas przejścia ok. 8h)
Ze Szklarskiej Poręby Górnej wyruszamy czerwonym szlakiem w stronę Wysokiego
Kamienia, a mijając nieczynną kopalnię kwarcu Stanisław szlakiem niebieskim
udajemy się do Chatki Górzystów, w której możemy pozwolić sobie na krótki
odpoczynek, by później podążyć już szlakiem żółtym do Przełęczy Łącznik. Stamtąd
zielony szlak poprowadzi nas prosto do schroniska, w którym odbędzie się meta-”Na
Stogu Izerskim”-pozwalając w międzyczasie zdobyć szczyt Smrek.
Wariant II
(czas przejścia ok. 6-6, 5h)
Ze Szklarskiej Poręby Górnej wyruszamy czerwonym szlakiem do nieczynnej kopalni
kwarcu „Stanisław”, skąd niebieskim udajemy się do Chatki Górzystów, w której
możemy pozwolić sobie na krótki odpoczynek. Nie zmieniając szlaku udajemy się na
Polanę Izerską. Stamtąd na Stóg Izerski zaprowadzi nas szlak czerwony.

____________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH__________________
Niedziela to ostatni moment, żeby nacieszyć się górami i w spokojny sposób
zdążyć na autokar z Podbiednej (14:00) do Jeleniej Góry , skąd o 15:50 wyrusza pociąg
osobowy bedący w Poznaniu o 22:14.
Trasa I (czas przejścia ok. 4h 30min)
Wyspani dziarsko ruszamy zielonym szlakiem w kierunku Smreka, przekraczamy
granicę, zmieniając szlak na niebieski. Za cel obieramy sobie Palicznik i zdobywamy
go zmieniając szlak na żółty. Wracamy do Polski tą samą trasą i idąc znów zielonym
szlakiem docieramy do Podbiednej.
Trasa II (czas przejścia ok. 2h 45 min)
Trasa wiedzie zielonym szlakiem ze schroniska „Na Stogu Izerskim” przez Smrek do
Podbiednej (dojście do miasteczka czerwonym szlakiem od strony południowej). Po
drodze wędrując przez Czerniawski Las podziwiamy ruiny wieży obserwacyjnej „Mon
Plaisir” (Moja Przyjemność) oraz ciekawą skałkę zwaną „Płytą”.
__________________________NIESPODZIANKA______________________

W tym roku Rajd Październikowy ulegnie nowej konwencji! Aby zwalczyć
szarą codzienność, przezwyciężyć bezwzględną jesień oraz w sposób wyjątkowy
rozpocząć kolejny górski sezon postanowiliśmy ogłosić konkurs na najlepsze
przebranie uczestnika na trasach rajdu. Strój obowiązuje od rozpoczęcia Rajdu przy
neonie „Kwiaty” do ogłoszenia zwycięzców na Mecie. Oczywiście nie wymagamy
posiadania kompletnego przebrania-liczymy raczej na Waszą pomysłowość
i kreatywne rozwiązania w formie detali, które jednak będą zwracać naszą uwagę na
szlaku, bo w ten właśnie sposób wyłonimy zwycięzców. Serdecznie wszystkich
namawiamy do tej odrobiny szaleństwa i liczymy na współpracę!:)

_______________________TRASA SPECJALNA ________________________
Owiana jest mgłą tajemnicy... Jedyne czego organizatorzy zdołali się o niej
dowiedzieć to fakt, że zostanie przeprowadzona w sobotę i będzie dostępna jedynie dla
Trasy Trzydniowej. Miejmy nadzieję, że pozostałe informacje zostaną ujawnione już
podczas Rajdu.

Schronisko „Na Stogu Izerskim”
Nadbrzeżna 1,
Świeradów Zdrój, 59-980
Grażyna i Piotr Bielewiczowie
tel: (075)7522110, 0601974895
e-mail: bielewicz@o2. pl,
http://stogizerski. prv. pl

Stacja Turystyczna „Orle”:
Schronisko Stanisław Kornafel
Orle skr. poczt. 140
58-580 Szklarska Poręba
tel. +420 607 920 541
orle@orleizerskie. biz,
http://www. orleizerskie. biz/

Koszt całkowity rajdu:
Grupa trzydniowa: 110 zł (94zł)
Grupa dwudniowa: 85 zł (72 zł)
Dla członków AKG Halny obowiązuje 15% zniżki- ceny w nawiasach.
Zapisy na Rajd:
28. 09, 05. 10
07. 10
w międzyczasie

- w siedzibie klubu, godz. 19-20
- po pokazie slajdów
- emailem

Co należy zabrać:
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież!
- śpiwór, karimatę (uzależnione od liczby osób)
- latarkę/czołówkę!
- jedzonko, kubek, menażkę, termos
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
- kompas, mapę
- aparat– może być przydatny na trasie specjalnej
- oczywiście pakując się pamiętajmy że wszystko co zabierzemy trzeba będzie
później dźwigać na własnych plecach
Kontakt:

Julia Kalicińska Jakub Świdurski:

kalibania@tlen. pl,
jakub. swidurski@student. put. poznan. pl

Sponsorem rajdu jest:

www.HiMountain.pl

tel. :695622616
tel. :792463630

