RAJD TEN TRZECI
Jaworniki 28.04-03.05 2017
Jaworniki to pasmo górskie na granicy zachodniej Słowacji i
wschodnich Moraw. Ma około 30 km długości i od 5 do 10 km
szerokości zbudowane jest z fliszu karpackiego (piaskowców i
łupków). Wysokie Jaworniki, najważniejsze pasmo, mają charakter
pojedyńczego, mało rozczłonkowanego grzbietu, toczonego przez
przedgórza. Jaworniki graniczą z Górami Hostyńsko-Wsetyńskimi,
Beskidem Kisuckim, Małą Fatrą, Górami Strażowskimi, Białymi
Karparami i Górami Wizowickimi. Najwyższym szczytem pasma jest
Wielki Jawornik, 1071 m.n.p.m. Jego zdobycie jest jednym z
elementów koniecznych do otrzymania Międzynarodowej Odznaki
Beskidów - obejmującej góry Polski, Czech i Słowacji. Inne znane
szczyty to m.in. Mały Jawornik (1019 m.n.p.m.), Stolecny (960 m
n.p.m), Makyta (923 m.n.p.m. - oddzielona od głównego grzbietu
głęboką Papayską Przełęczą), Stracenec (1055 m.n.p.m.). Większość
pasma należy do zlewni Wagu. W lasach złożonych głównie z jodeł i
buków żyją m.in. niedźwiedzie, wilki i rysie. Z wyglądu bardzo
przypominają nasze Beskidy - niewielkie podejścia, zalesione grzbiety,
urocze leśne polanki, porośnięte krzakami borówek. W pogodne dni
można zobaczyć z jednej strony Tatry, a z drugiej - Pradziada.

___DOJAZD___
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 22:00 w holu
głównym nowego dworca przy "Le Crobag". Pociąg odjeżdżający z
Poznania o godzinie 22:27 zabierze Nas do Katowic, gdzie dotrzemy o
2:14. Następnie o godzinie 3:40 ruszamy wynajętym autokarem w
dalszą trasę. Wszyscy wysiadamy w miejscowości Podjavornik.

DZIEŃ I (29.04 - sobota)
Trasa długa (ok. 26km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h)
Wysiadamy z autobusu w miejscowości Podjavorník. Ruszamy w
kierunku północno-zachodnim fioletowym szlakiem, po dojściu do
szlaku niebieskiego idziemy nim na północ. Zdobywamy Maly
Javornik. Wracamy ze szczytu drogą którą go zdobyliśmy, po chwili
rozstajemy się z szlakiem oznaczonym niebieską barwą aby podążyć za
czerwonymi oznaczeniami Podchodzimy na szczyt Vielky Javornik.
Kontynuujemy naszą drogę szlakiem czerwonym, do miejsca gdzie
śpimy – Chaty Snezna.
Trasa krótka (ok. 20km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 6h 50min)
Wysiadamy w Podjavornik, udajemy się na północ i po spotkaniu
czerwonego szlaku idziemy nim na wschód. Nie schodzimy z
czerwonego, aż do przełęczy pod Lemesnou gdzie skręcając w prawo
na żółty idziemy na ponowne spotkanie z czerwonymi znakami. Przez
chwilę idziemy przy drodze, następnie dochodzimy do przełęczy nad
Bitálovcami, wchodzimy na zielony szlak lecz szybko zmieniamy go na
czerwony i udając się w kierunku zachodnim trafimy do miejsca gdzie
spędzimy noc, czyli Chaty Snezna.

DZIEŃ II (30.04 - niedziela)
Trasa długa (ok. 22km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8h 10min)
Ruszamy żółtym szlakiem na wschód, gdy zobaczymy szlaki zielony i
czerwony podążamy za nimi przez 10 minut do miejscowości
Bumbalka gdzie porzucamy szlak zielony, a czerwone tabliczki będą
nam towarzyszyć do końca dnia i zaprowadzą nas do chaty Sulov.
Trasa krótka (ok. 18km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 6h 50min)
Wyspani ruszamy w kierunku wschodnim i przez cały dzień trzymamy
się jednego szlaku – czerwonego, w ten sposób trafimy do chaty Sulov.

DZIEŃ III (01.05 - poniedziałek)
Trasa jedna dla wszystkich (ok. 25km, czas przejścia bez odpoczynków
ok. 8h 30min)
Tego dnia wszyscy podążamy tą samą drogą, aby dotrzeć do miejsca
noclegu wystarczy zapamiętać jeden kolor – czerwony oraz ruszyć w
odpowiednim kierunku (wychodząc z chaty na szlak skręcamy w lewo)
w ten sposób bez problemu dotrzemy do miejsca noclegu – chaty
Gírová.

DZIEŃ IV (02.05 - wtorek)
Trasa długa (ok. 26km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 7h 50min)
Wyruszamy w kierunku wschodnim czerwonym szlakiem, który po
chwili odbija w lewo, a my idziemy za żółtymi znakami. Przechodzimy
przez wioskę Herczawa, aby wejść na Słowację zmieniamy szlak na
zielony, który później zmieni swój kolor na niebieski. Po wejściu do
Polski znów idziemy za kolorem zielonym (na półoc). Musimy dotrzeć
do szlaku niebieskiego, on prowadzi nas do Zwardonia. W mieście

zmieniamy szlak na czerwony biegnący przy chatach gdzie śpimy.
Chatka Skalanka - 25 osób + namioty (tutaj pod wiatą odbędzie się
meta) i Chata Pod Skalanką - 35 osób.
Trasa krótka (ok. 22km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 6h 30min)
Startujemy z samego rana na wschód czerwonym szlakiem. Gdy
dojdziemy do żółtych oznaczeń podążamy za nimi. Będąc na granicy
szukamy szlaku zielonego którym schodzimy do Polski. Musimy
dotrzeć do szlaku niebieskiego, on prowadzi nas do Zwardonia. W
mieście zmieniamy szlak na czerwony biegnący przy chatach gdzie
śpimy. Chatka Skalanka - 25 osób + namioty (tutaj pod wiatą odbędzie
się meta) i Chata Pod Skalanką - 35 osób.

___POWRÓT___
DZIEŃ VI (03.05 - środa)
Trasa dla wszystkich (ok. 3km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 1h)
Wracamy do Zwardonia czerwonym szlakiem, tym samym którym
szliśmy poprzedniego dnia, dojdziemy na dworzec gdzie wsiadamy w
pociąg o godz. 11:41, który zabierze Nas do Katowic, gdzie dotrzemy o
14:26. Następnie o godzinie 15:05 ruszamy pociągiem do Poznania i
jesteśmy na miejscu o 19:57.

Co należy zabrać:
-

wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na
zmianę do schroniska
kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową

-

ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w
plecaku przed deszczem
śpiwór i karimatę (obowiązkowo)
latarkę/czołówkę, element odblaskowy
legitymację studencką
długopis na trasę specjalną
coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę
gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy
kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu
Apollo, na hasło "Halny" przysługuje 10% rabatu.
dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor
oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co
zabierzemy, trzeba będzie później dźwigać na własnych plecach.
:)

Informacje dodatkowe:
Należy we własnym zakresie zaopatrzyć się w kartę EKUZ
(http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jakwyrobic-karte-ekuz/)
Nie każdy z noclegów przewiduje łóżka dla wszystkich dlatego należy
zabrać karimatę oraz śpiwór.
Namioty rozbijamy w wyznaczonych miejscach przy schroniskach, a
więc trasa namiotowa jest taka jak schroniskowa.
Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie
uwzględniają odpoczynków, a także mogą wydłużyć się ze względu na
niekorzystne warunku atmosferyczne (np. śnieg).

Koszty:
Trasa

Schroniskowa

Namiotowa

Studenci

286 zł

232 zł

Halniacy
studenci

259 zł

210 zł

Niestudenci
Halniacy
niestudenci

388 zł

334 zł

351 zł

302 zł

Koordynatorzy:
Joanna Bączyk
Agnieszka Szymkowiak
Patryk Adler
tentrzeci2017@gmail.com

tel. 668 076 840
tel. 792 867 345
tel. 732 004 810

Zapisy:
-za pośrednictwem formularza dostępnego na www.halny.org
-w siedzibie klubu (DS1 pokój 206) 18.04 i 25.04 godzina 19:00
-w Centrum Wykładowym (CW1) 20.04 po pokazie slajdów
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Koordynatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich.

Noclegi:


Horská chata SNĚŽNÁ
Bílá č. 028, 739 15 Staré Hamry
Tel.: 602573546



Horská chata Sulov
Staré Hamry 739 15
Tel.: +420 773 126 350



Chata Gírová
739 98 Mosty u Jablunkova
Tel.: +420 606 604 896



Chata Pod Skalanką
Zwardoń 211A, 34-373 Zwardoń
Tel.: +48 501 307



Chata Skalanka
Zwardoń 251, 34-373 Zwardoń
Tel.: +48 733-59-89-83

