
 

Rajd skiturowy 
w Karkonosze 
1 - 3 kwietnia 2016 

 
Narciarstwo skiturowe: Połączenie wędrówki na nartach oraz zjazdu narciarskiego 
w terenie górskim. Narty skiturowe łączą w sobie funkcjonalność nart zjazdowych 
i biegowych i jest to najszybszy sposób poruszania się zimą po górach. Same narty są 
zbliżone do nart zjazdowych, jednak są znacznie lżejsze. Są wyposażone w specjalne 
wiązania, które umożliwiają sztywne zamocowanie pięty buta do narty podczas 
zjazdu (tak jak w nartach zjazdowych) jak również uwolnienie pięty do wygodnego 
podchodzenia (jak w biegówkach). Buty są podobne do narciarskich, ale lżejsze 
i wygodniejsze, z możliwością zginania kostki, aby ułatwić podchodzenie. Do zjazdu 
but się blokuje, aby zapewnić odpowiednią sztywność. Dodatkowym elementem są 
jeszcze foki, czyli pasy specjalnej moherowej tkaniny o włosach układających się 
w jedną stronę, zapobiegające cofaniu się narty przy podejściu (dawniej stosowano 
pasy ze skór fok, stąd nazwa). I krótki filmik poglądowy: 
https://www.youtube.com/watch?v=TFIpne2fJjU 

Dla kogo? - wyjazd jest dla wszystkich którzy chcą się nauczyć 
i spróbować swoich sił na nartach skiturowych, jak również dla 
wszystkich którzy mieli już okazję jeździć na skiturach i chcą 
skorzystać z ostatków zimy. Wymagane jest, aby potrafić zjeżdżać po 
czerwonych trasach narciarskich (takich trudności możemy się 
spodziewać). 

Sprzęt skiturowy - Narty skiturowe planujemy wypożyczyć w 
Szklarskiej Porębie w wypożyczalni www.paulosport.pl. Cena 
wypożyczenia całego kompletu (narty z wiązaniami, buty, kije i foki) 
to 300 zł za cały wyjazd, przy czym mają sprzęt nowy, bardzo 
wysokiej jakości (typu TLT - Tour Light Tech, czyli zdecydowanie 
lżejsze i nowocześniejsze od starego typu "szynowych"). Przed 
wyjazdem rezerwujemy sprzęt, zgodnie z numerem buta i wzrostem w 
formularzu: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZA7SOXrRda9nEFUgC9QZJtztOJDfflw0u
WOOj2XNkCg/edit?usp=sharing. Mam nadzieję że dla wszystkich 
wystarczy sprzętu, najwyżej będziemy próbować coś kombinować. 

Można również zabrać własny sprzęt, ewentualnie próbować 
wypożyczyć w Poznaniu. 
Dojazd - jedziemy samochodami do Szklarskiej Poręby (270 km - 
ok. 4h30). We wtorek przed wyjazdem zrobimy arkusz, w którym 
podzielimy się pomiędzy dostępne samochody. Spotkamy się 
w Szklarskiej w piątek o 10:30. Wracamy w niedzielę wieczorem (koło 
19:00, aby wykorzystać cały dzień). 

Nocleg - obie noce śpimy w klimatycznym Schronisku Pod Łabskim 
Szczytem. Jest to górska chatka, gdzie faktycznie można się oderwać 
od cywilizacji, gdyż nie ma nawet prądu (jedynie popołudniu 
i wieczorem włączany jest agregat prądotwórczy, żeby zaspokoić 
najpilniejsze potrzeby). Jest też kominek i można kupić śniadania 
i obiady. 

Plan wyjazdu: 
dzień 1 (piątek) 
10:30 - powitanie i wypożyczenie sprzętu 
11:30 - zapoznanie ze sprzętem, ogarnięcie podstaw, trochę ćwiczeń 
13:00 - podejście do naszego schroniska i krótka przerwa 
16:00 - dalsze ćwiczenia (krótkie wyjście w góry i zjazd do 

schroniska) 
wieczór - szczegółowe omówienie sprzętu i skiturów, wspólna 

integracja przy kominku 

dzień 2 (sobota) 
ok. 8:00 - 18:00 - wspólne wyjście w góry. W zależności od 

aktualnych warunków pogodowych wyjdziemy na Główny Grzbiet 
Karkonoszy i przejdziemy na czeską stronę. Po drodze zahaczymy 
prawdopodobnie o Szrenicę i Wielki Szyszak. 
W drugiej połowie tego dnia będziemy mogli się podzielić na 
grupy: w zależności od oczekiwań, część osób będzie wracać 
bardziej rekreacyjnie krótszą trasą do schroniska, a część będzie 
mogła się wymęczyć na dodatkowo rozbudowanej trasie. 

wieczór - integracja, konkursy, omówienie perspektyw dalszych 
wypraw skiturowych i zakupu sprzętu. 
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dzień 3 (niedziela) 
ok. 8:00 - 16:30 - wyjście w góry i powrót do schroniska. 

Wcześniejszego wieczoru ustalimy dokładny plan trasy. 
W zależności od preferencji podzielimy się na kilka grup. 

17:30 - 19:00 - zjazd do Szklarskiej, oddanie sprzętu i wyjazd 
samochodami do Poznania 

Oczywiście jest pełna dowolność w spędzaniu czasu, w szczególności 
osoby bardziej zorientowane w tematyce skiturów nie muszą trzymać 
się planu i mogą więcej poszusować na nartach zgodnie z własnymi 
oczekiwaniami. Będziemy wszystko na bieżąco dogadywać. 
Pomijając dojście do schroniska, przez te 3 dni będziemy poruszać się 
"na lekko" (tylko z najważniejszymi rzeczami). Resztę rzeczy 
zostawiamy w schronisku. 

Śniegu jest w tej chwili pod dostatkiem i zgodnie z prognozami ma go 
być jeszcze wystarczająco dużo w weekend naszego wyjazdu. 

Liczba miejsc jest ograniczona do kilkunastu ze względów 
logistycznych (wypożyczenie sprzętu, miejsce w schronisku, sprawne 
poruszanie się). 

Co należy zabrać 
 Ciepłe i wygodne ciuchy: powinny być oddychające (nie 

bawełniane), kurtkę przeciwwiatrową, bieliznę termo-aktywną, 
czapkę, co najmniej 2 pary rękawiczek 

 Kask na narty i ewentualnie gogle (można wypożyczyć w 
wypożyczalni w Szklarskiej) 

 Okulary słoneczne i krem z filtrem 
 Śpiwór, karimatę i kapcie lub inne obuwie do schroniska 
 Sprzęt skiturowy jeżeli ktoś nie będzie go wypożyczał w 

Szklarskiej 
 Czołówkę, folię NRC 
 „szturmżarcie” (batony, musli, suszone owoce...) i jedzenie na 

posiłki (chyba że ktoś będzie kupować w schronisku) 
 Papierową mapę – polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu 

Apollo – na hasło "Halny” macie rabat 10% 

Dodatkowo polecam również aplikacje ViewRanger na smartphona, która 
wyświetla mapy, rejestruje trasę i ma wbudowaną m.in. mapę 
OpenCycleMap z zaznaczonymi poziomicami. 

 pamiętaj, aby pakować tylko najistotniejsze rzeczy – wszystkie 
je będziesz musiał wnieść pierwszego dnia do schroniska (3h), 
a ostatniego zwieźć (1,5h). Zwykłe buty do chodzenia 
będziemy mogli zostawić w samochodzie lub wypożyczalni - 
na górze nie będą nam potrzebne. 

Koszt rajdu: 
 wypożyczenie sprzętu skiturowego - 300 zł w Szklarskiej 
 koszty paliwa na dojazd i powrót - ok. 50-75 zł/osobę (przy 

3 osobach w samochodzie) 
 nocleg - 30 zł x 2 noce 
 za wyciągi na szczęście nie płacimy - to duża zaleta skiturów :) 
 być może będziemy musieli zapłacić ok. 5-10 zł za wejście do 

Parku Narodowego 

Zapisy: 
 na spotkaniu halnego we wtorki o 19:00 
 przez formularz zgłoszeniowy: http://goo.gl/forms/L2b5hnVPuj 

Zapisy przyjmujemy do wtorku 29 marca - po tym terminie podzielimy 
się na samochody, kto z kim jedzie (w tym samym arkuszu gdzie 
rezerwacja sprzętu). 
Osoby jadące z nami po raz pierwszy i nie związane z klubem OnSight ani Halnym 
powinny zapisać się osobiście na spotkaniu klubowym. 

Organizator: 
Marek Wąsik: 507 455 646 
e-mail: wasik.m@gmail.com 
www.halny.org 
www.onsight.pl 
Numer ratunkowy w górach : 601 100 300  
 

Uwaga! Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich ani ubezpieczenia – 
polecamy ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

Schronisko 
Pod Łabskim Szczytem 
1168 m n.p.m. 
Szlak pieszy żółty 
58-580 Szklarska Poręba 
tel.: 75 75 260 88 
 


