
Rajd „Ten trzeci”
Orawska Magura i Mała Fatra

30.04-03.05.2010
Mała  Fatra  należy  do  Centralnych  Karpat  Zachodnich  i  jest 
trzecią co do wysokości  ich częścią.  Całość pasma ma kształt 

elipsy kierowanej z północnego zachodu na południowy wschód, jego długość wynosi 52 km, a 
maksymalna szerokość – 16 km.
Mała Fatra jest podzielona przez dolinę Wagu na dwie części:

• Luczańską na południowym zachodzie, w której najwyższy szczyt to: Veľká lúka (1476 
m n.p.m.), 

• Krywańską na północnym wschodzie,  w której  najwyższy szczyt to Wielki Krywań 
(1709 m n.p.m.), 

Magura  Orawska  pasmo  górskie  w  północnej  Słowacji,  w  historycznym  regionie  Orawa. 
Należy do Beskidów Zachodnich  w łańcuchu Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Pasmo leży 
między rzekami Orawą na południu, a Białą Orawą na północy. Ciągnie się z południowego 
zachodu  na  północny wschód  pasem szerokości    5  –  10  km i  długości  36  km.  Zajmuje 
powierzchnię 216 km². Biała  Orawa oddziela je od Beskidu Żywieckiego, a Orawa od Gór 
Choczańskich  i  Pogórza  Skoruszyńskiego.  Na  południowym  zachodzie  Magura  Orawska 
przechodzi   w Małą Fatrę.

TRASA CZTERODNIOWA
Dojazd -  zbiórka odbędzie się 29.04 o 22:00  w holu głównym dworca PKP 
przy KFC. O godzinie 22:50 zabierze nas pociąg do Katowic, gdzie planowo 
mamy  znaleźć  się  o  04.28.  Z  Katowic  wyruszamy  o  05.13  pociągiem 
osobowym, o 06.58 dojeżdżamy do Żywca, skąd zabiera nas autokar w Małą 
Fatrę .
WARIANT I: 
Dzień 1 (30.04):
Autokar  dowozi  nas  do  Varina  (lub  trochę  dalej)  skąd  wyruszymy  na 
ośmiogodzinną trasę.

-opcja  1 –  drogą  nad  rzeką  Vah  dochodzimy  do  żółtego  szlaku,  
którym docieramy do Nezbudskiej Lucki. Tam zmieniamy kolor szlaku 
na czerwony (nie przeprawiamy się przez rzekę) kierując się na Plesel 
(980).  Po  drodze  mijamy  ruiny  Starego  Hradu.  Dalej  kierując  się 
czerwonym szlakiem docieramy do  Chaty  pod  Suchym,  a  potem na 
Javorine.
-opcja  2  – wchodzimy  na  zielony  szlak  i  kierujemy  się  na  Sedlo  
Brestov (970) aż do Javoriny, gdzie spotykamy szlak czerwony. 
Już  razem  idziemy  czerwonym  szlakiem  i  mijamy:  Suchy  (1467), 
Stratenec(1512),  Maly  Kryvan  (1670).  Jeśli  ktoś  będzie  miał  ochotę 

można  zboczyć  10  min  na  Velky  Krivań  (1708).  Gdy  dotrzemy  do 
Snilovskego Sedla(1524)  zmieniamy szlak na zielony i schodzimy do 
Chaty pod Chlebom na zasłużony nocleg

Dzień 2 (01.05):
Wyruszamy rankiem rześcy i wyspani na ok 7-8 godzinną trasę szlakiem 

żółtym do  Sedla  za  Hromovym (1550).  Tam zmieniamy szlak  na  czerwony 
i  idziemy  przez  Poludnovy  Grun  (1458)  do  Stohovego  sedla  (1230),  gdzie 
możemy się na trochę rozdzielić.

-opcja 1 – obejść Stoh dołem żółtym szlakiem co pozwoli zaoszczędzić 
45 min i trochę siły.
-opcja 2 – dla lubiących wyzwania dalej czerwonym szlakiem na Stoh  
(1607)

Wszyscy docieramy do Medziholskiego sedla  i  wspinamy się czerwonym na 
Velky  Rozsutec  (1609)  i  dalej  na  Maly  Rozsutec  (1343),  skąd  schodzimy 
czerwonym do Zazrivej. Tam czeka na nas nocleg w Penzionie DD.

Dzień 3 jest taki sam dla obu wariantów, a 4 dla wszystkich.
WARIANT II:
Dzień 1 (30.04):

Zostawiamy  wariant  I  w  Varinie  i  dojeżdżamy  do  Starej  Dolini 
i wysiadamy przy Starym Dworze, skąd wyruszamy niebieskim szlakiem na trasę 
(ok 7,5h). Po niecałych 2 h osiągamy sedlo Prislop (916), skąd wspinamy się na 
Baraniarky (1269). Mijamy Kraviarske (1360) i sedlo za Kraviarskym (1230), 
gdzie  dochodzi  szlak  zielony,  na  co  nie  zwracamy  uwagi  i  dalej  podążamy 
niebieskim  szlakiem,  aż  do  kolejnego  zielonego.  Gdy  do  niego  dotrzemy 
kierujemy się  nim w górę  do  Snilovskego sedla(1524),  gdzie  po  raz  kolejny 
zmieniamy kolor szlaku, tym razem na czerwony i wędrujemy na Chleb (1645). 
Potem idziemy  na Poludnovy Grun (1458), skąd schodzimy żółtym szlakiem. 
Obok Chaty na Gruni zmieniamy szlak na niebieski i schodzimy do Stefanowej, 
gdzie czeka nocleg w penzionie Starek.
Dzień 2 (01.05):

Opcja  1: -   Ładna,  nieco  krótsza  trasa  (4.40).  Wyruszamy  żółtym 
szlakiem przez sedlo Vrchpodziar (745) dochodzimy do niebieskiego szlaku, 
którym kierujemy się na sedlo Medzirozsutcami (1149). S

Opcja 2: - ok 6h.  Zielonym szlakiem wchodzimya sedlo Medzihole. 
Tam  zmieniamy  kolor  szlaku  na  czerwony  i  przez  Velky  Rozsutec  (1609) 
osiągamy sedlo Medzirozstucami

Wszyscy: z  sedla Miedzyrozsutcami wchodzimy czerwonym szlakiem 
na Maly Rozsutec (1343), skąd schodzimy  dalej czerwonym do Zazrivej, gdzie 
czeka na nas nocleg  w Penzionie DD.



WARIANT I i II razem  - Dzień 3 (02.05)
Opcja 1:  - ok 3h Czerwonym szlakiem, bądź zielonym (do wyboru do koloru) 
wchodzimy  na Hlasną skałę (994) i dalej czerwonym przez Minicol(1394) do 
skrzyżowania z niebieskim, którym schodzimy do Chaty na Kubińskiej Holi na 
nocleg i metę.
Opcja 2:  - ok 7h Kierujemy się na północny- zachód zielonym szlakiem na 
Javorinke i po dojściu do niebieskiego szlaku, skręcamy  na niego w prawo. 
Wchodzimy  na  Parac  (1325),   a  potem  przez  Prislopec  (1258)  podążamy 
niebieskim szlakiem aż do Chaty na Kubińskiej Holi na nocleg i metę.

TRASA TRZYDNIOWA
Dojazd zbiórka odbędzie się 30.04 o 22:00  w holu głównym dworca pkp przy 
KFC. O godzinie 22:50 zabierze nas pociąg do Katowic, gdzie planowo mamy 
znaleźć się o  04.28. Z Katowic wyruszamy o 05.13 pociągiem osobowym, 
o 06.58 dojeżdżamy do Żywca. Z Żywca autobus zabiera nas do Malatiny.
Dzień 1 (01.05):
Z Malatiny kierujemy się czerwonym szlakiem na naszą łagodną trasę (ok.7h). 
Velke Borove  jak i Male Borove omijamy z boku czerwonym szlakiem i po 
ponad  4  godzinach  docieramy  na  większą  górkę  –  Kopec  (1251).  Tam 
zmieniamy kolor szlaku na niebieski i przez Bane (948) schodzimy do Podbieli 
gdzie czeka na nas nocleg w chacie  U Danky. 
W  Podbieli  (w  części  wsi  o  nazwie  Bobrova)  można  zobaczyć  rezerwat  
architektury  ludowej  -  Bobrova  raľa    -  najstarszy  zachowany  kompleks  
architektury ludowej w środkowej Europie.  Nad miejscowością góruje Biała 
skała (od niej wzięła się jej  nazwa)  - obecnie rezerwat przyrody. 
Dzień 2 (02.05)
Trasa trochę dłuższa od poprzedniej (8,5h). Wyruszamy niebieskim szlakiem 
przez Pterovke (942) do Subovki (1128), na której spotykamy czerwony szlak. 
Czerwonym kierujemy się w kierunku sedla Prislop przez Prior (1106)   i Cisty 
Gruń  (1082).  Z  przełęczy  idziemy dalej  czerwonym   przez  Prislop  (1032) 
i  Cierny  Vrch  (1319)  do  skrzyżowania  ze  szlakiem  niebieskim,  którym 
schodzimy na  metę  do  Chaty na  Kubińskiej  Holi.  Przed  zejściem możemy 
jeszcze wejść na najwyższy szczyt Magury Oravskiej – Minicol (1394).

WSZYSCY - Dzień ostatni (03.05)
Nie wstajemy zbyt późno, bo musimy zejść do autobusu  na 12.20 do Dolnego 
Kubina (szlakiem żółtym lub zielonym – ok 3h) – koło dworca kolejowego lub 
na  sedlo  Prislop  na  12.45 (najpierw  chwilę  w  górę  niebieskim,  a  potem 
czerwonym po grzbiecie  Kubińskiej Holi – też ok. 3h)

Powrót:  Autobusami dojeżdżamy do Żywca, skąd o 15.38 mamy pociąg do 
Katowic, gdzie lądujemy o 17.21. Tam przesiadamy się  na pociąg do Poznania 
o 17.30, na miejscu jesteśmy o 23.03.
Koszty: 
Trasa czterodniowa : oba warianty 230zł
Trasa trzydniowa: -210zł
Cena rajdu zawiera przejazdy pociągiem na bilecie grupowym tam i z powrotem, 
przejazdy autobusem z Żywca na Słowację  oraz noclegi  w schroniskach.  Dla 
członków  klubu  z  opłaconymi  składkami  zniżka  15%.  Cena  nie  zawiera 
ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Zapisy na rajd: 
wtorki  13.04.10  i  20.04.10  w siedzibie  klubu;  czwartek  22.04.10  po  pokazie 
slajdów; mailowo: kasia_327@wp.pl
Co należy zabrać:

 Dowód osobisty/ paszport !!!!
 wygodne buty za kostkę + ew. stuptuty, obuwie do schroniska      
  kurtkę przeciw deszczowo-wiatrową, odzież na zmianę
  śpiwór/karimatę
  latarkę/czołówkę
  jedzonko we własnym zakresie, kubek, menażkę, termos
  śpiewnik rajdowy, gitarę lub inny instrument
  kompas, mapę
  dobry humor 
 inne  przydatne  rzeczy  -  wedle  uznania  -  pakując  się  pamiętajmy,  że  wszystko,  co 

zabierzemy trzeba będzie później dźwigać na własnych plecach
Informacje dodatkowe:
Mapy na rajd można kupić w pasażu Apollo.  Dla trasy czterodniowej  Mała Fatra   i  Magura 
Orawska, dla trasy trzydniowej tylko Magura Orawska.
Penzion Starek: www.penzionstarek.sk
Chata pod Chlebom: www.chatachleb.sk
Penzion DD: www.penziondd.sk
Chata na Kubińskiej Holi: www.chatakubinskahola.sk
Kontakt:
Maria Andrzejewska  tel.669884070; mandrzejewska@poczta.fm
Katarzyna Bujnicka tel.695248 461; kasia_327@wp.pl

Sponsor:

Telefony alarmowe-odpowiednik  Polskich GOPR:
HZS :18300
HZS Mała Fatra:+ 421/41/569523
HZS Magura Oravska: +421/43/5863104

http://www.penziondd.sk/polski/1.html
http://www.chatachleb.sk/

