RAJD
NA
PRZEKÓR

podejście na Wielką Przechybę. Ze szczytu można dojść w 20 min do schroniska
na odpoczynek lub od razu ruszyć w dalszą drogę czerwonym szlakiem,
zdobywając najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego – Radziejową. Po chwili
odpoczynku i spojrzeniu w dal, idziemy dalej czerwonym szlakiem przez Wielki
Rogacz na Niemcową. Z Niemcowej zgodnie z drogowskazem schodzimy do
Chatki pod Niemcową na Nocleg.

Trasa długa: 8:20 h; 24 km

Beskid Sądecki
17-19.11.2017
Beskid Sądecki należy do grupy Beskidów Zachodnich, a najwyższym jego
szczytem jest Radziejowa (1262 m). Od zachodu Beskid Sądecki ograniczony jest
doliną Dunajca, która oddziela go od Pienin i Gorców, a od północy sąsiaduje z
Kotliną Sądecką. Od wschodniej strony ograniczony jest Beskidem Niskim, a od
południa sąsiaduje ze słowackimi Górami Leluchowskimi oraz Czerchowskimi.
Główne rzeki przepływające przez Beskid Sądecki to Dunajec i Poprad, dzieląc go
na dwa pasma – Radziejowej i Jaworzyny. Teren obfituje tu w liczne źródła wód
mineralnych o bardzo zróżnicowanym składzie, dzięki którym powstały okoliczne
uzdrowiska – Krynica, Muszyna, Żegiestów, czy Piwniczna. Niezwykłość regionu
potęgują lasy o przeważającym występowaniu buków i jodeł oraz świerków, jak
również bogactwo zabytków architektury sakralnej (drewniane kościoły i cerkwie),
jak również ruiny fortyfikacji.

PROPONOWANE TRASY
Trasa 3-dniowa
Dojazd: Spotykamy się w czwartek 16.11.2017 r. o godz. 21:20 przy „Le Crobag”.
O godz. 22:05 odjeżdżamy pociągiem pospiesznym IC Przemyślanin, w kierunku
Przemyśla, który opuszczamy o 7:07 na stacji Brzesko Okocim. Tam przesiadamy
się do autokaru, który dowiezie nas na początek trasy.

Dzień 1:
Trasa krótka: 7:00 h; 20 km
Wysiadamy z Autokar w Rytrze i ruszamy niebieskim szlakiem w stronę
schroniska na Hali Przechyba. Mijamy miasteczko i zaczynamy dość długie

Opuszczamy autokar wcześniej niż trasa krótka – w Starym Sączu (zwany „perłą
średniowiecza”, ze względu na budownictwo). Odnajdujemy żółty szlak i
zaczynamy opuszczać miasto, kierując się w stronę majaczących w oddali gór.
Udajemy się w stronę Wielkiej Przechyby. Tuż przed szczytem dochodzimy do
niebieskiego szlaku z Rytra i idąc nim osiągamy szczyt. Dalej idziemy tak samo
jak trasa krótka, czyli (po ewentualnym odpoczynku w schronisku) idziemy przez
Radziejową, Wielki Rogacz na Niemcową i schodzimy do Chatki na nocleg.

Dzień 2:
Trasa krótka: 8:20 h; 26 km
Wyruszamy z Chatki i dochodzimy do żółtego szlaku. Kierujemy się do
Piwnicznej. Po minięciu stacji kolejowej, przekraczamy Poprad i zmieniając
pasmo górskie zaczynamy podejście niebieskim szlakiem, mijając po drodze
Łomnicę – Zdrój, na Halę Łabowską. W schronisku można się posilić i odpocząć.
Dalej idziemy czerwonym szlakiem przez Runek na Jaworzynę, a przed samym
szczytem, odbijamy w lewo zielonym szlakiem i dochodzimy do schroniska na
metę.

Trasa długa: 9:30 h; 30 km
Uwaga, zaleca się rozpocząć marsz przed 7:30 ! Wchodzimy jeszcze raz na
Niemcową i udajemy się szlakiem czerwonym do Rytra. Przechodzimy prze
Poprad, mijamy zamek i cały czas idziemy za czerwonymi znakami. Mijamy
Chatkę Cyrla, Halę Łabowską i Runek, mijając co chwila wspaniałe panoramy
okolicy, dochodzimy do Jaworzyny. Przed samym szczytem, odbijamy w lewo
zielonym szlakiem i dochodzimy do schroniska na metę.

Trasa specjalna: ???
Jedna wielka zagadka, którędy przebiegnie i jak będzie wyglądać .

Dzień 3:
Trasa wspólna dla wszystkich 2 h; 6,5 km

Dzień 2:
Trasa wspólna dla wszystkich 1:10 h; 3,5 km

Po opuszczeniu schroniska, czując chłód poranka, zdobywamy w bardzo krótkim
czasie najwyższy szczyt pasma Jaworzyny – Jaworzynę Krynicką. Po obejrzeniu,
ruszamy w dół czerwonym szlakiem wzdłuż kolei gondolowej i na skrzyżowaniu
zmieniamy szlak na zielony. Schodzimy do dolnej stacji kolej, przechodzimy przed
drogę i wchodzimy na ostatnią w czasie rajdu górę – Krzyżową. Schodzimy z niej
szlakiem żółto-niebieskim do Krynicy. Przy dworcu PKP, będą czekać na nas
autokary.

Trasa przebiega identycznie jak 3. dnia dla grupy 3-dniowej.

Trasa 2-dniowa
Dojazd: Spotykamy się w piątek 17.11.2017 r. o godz. 21:20 przy „Le Crobag”. O
godz. 22:05 odjeżdżamy pociągiem pospiesznym IC Przemyślanin, w kierunku
Przemyśla, który opuszczamy o 7:07 na stacji Brzesko Okocim. Tam przesiadamy
się do autokaru, który dowiezie nas na początek trasy.

Dzień 1:
Trasa krótka: 5:30 h; 16 km
Autokar dowozi nas do Żegiestowa-Zdroju, skąd udajemy się niebieskim szlakiem
w stronę Pustej Wielkiej. Po zdobyciu tego szczytu zobaczymy wspaniałą
panoramę Beskidu, która będzie co jakiś czas ponownie się pojawiać w dalszej
części marszu. Z Pustej idziemy dalej niebieskim szlakiem, który doprowadzi nas
do Bacówki nad Wierchomlą, gdzie będzie odpowiednia pora na odpoczynek i
podziwianie kolejnych widoków. Z Bacówki udajemy się dalej niebieskim
szlakiem na Runek. Tam skręcamy na szlak czerwony, w stronę Jaworzyny. Przed
samym szczytem, skręcimy w lewo w szlak zielony i znajdziemy się przy
schronisku – na mecie rajdu.

Trasa długa: 6:45 h; 20 km
Wysiadamy z autokaru w Piwnicznej (wcześniej niż trasa krótka!) i odnajdujemy
żółty szlak z Niemcowej do stacji kolejowej Piwniczna - Zdrój. Po dojściu do
stacji szlaku, trasa wiedzie dalej identycznie jak trasa krótka 2. dnia dla grupy 3dniowej.

Trasa specjalna: ???
Jedna wielka zagadka, którędy przebiegnie i jak będzie wyglądać .

Powrót dla wszystkich: w niedzielę 19.11.2017 r., będą na nas czekały autokary
przy dworcu kolejowym w Krynicy, które zawiozą nas do Brzeska. Odjazd z
Krynicy o 12:00! Stamtąd jedziemy pociągiem pospiesznym IC Siemiradzki, o
godz. 15:26, z którego wysiądziemy o 22:05 w Poznaniu i tym samy zakończymy
rajd.

Organizatorzy:
Michał Fałek

tel. 667-287-023

Paweł Wachowski

tel. 723-119-727

e-mail: rajdnaprzekor2017@gmail.com
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
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:
Żaden z noclegów nie przewiduje łóżek dla wszystkich, a o ich przydziale będzie
decydować kolejność dojścia do schroniska. Dlatego zaleca się, aby każdy
uczestnik zabrał karimatę (szczególnie dotyczy to pierwszego noclegu na
Niemcowej, gdzie wszyscy będą spać na pryczach i na podłodze).
Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają
odpoczynków, a także mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunku
atmosferyczne (np. śnieg).
Sklepy znajdują się w: Starym Sączu, Rytrze, Piwnicznej-Zdrój, ŻegiestowieZdrój. (Nie mamy gwarancji, że będą otwarte).
W mijanych na trasie schroniskach jest możliwość spożycia obiadu.
W Chatce pod Niemcową jest kuchnia z wyposażeniem – będzie możliwość
przygotowania sobie posiłku.
Na mecie będzie otwarty bar do godz. 19, więc także istnieje możliwość
zamówienia obiadu. W schronisku znajduje się też kuchnia turystyczna.

2. Schronisko Górskie PTTK
Jaworzyna Krynicka
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 471 54 09
http://jaworzyna-schronisko.pl/

Zapisy:
Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy
prosimy o osobiste zapisy na spotkaniu Klubu 7 lub 14 listopada o godzinie 19:00.
Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 14 listopada. Liczba uczestników jest
ograniczona.

Koszty:

Studenci
Studenci Halniacy
Nie-studenci
Nie-studenci Halniacy

W niedzielę, można wziąć udział we Mszy Św. O godz. 11:00 w kościele pod
wezwaniem św. Antoniego Padewskiego.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich oraz
ubezpieczenia – polecamy ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Noclegi:
1. Chatka Pod Niemcową
Trześniowy Groń 5
33-350 Piwniczna – Kosarzyska
tel. 18 446 51 28

Sponsorzy:

Trasa 3-dniowa
155 zł
139 zł
219 zł
197 zł

Trasa 2-dniowa
139 zł
125 zł
203 zł
183 zł

