Mała Fatra w Karpatach Zachodnich jest powszechnie uważana za
najpiękniejsze pasmo górskie Słowacji. składa się z dwóch części
oddzielonych
od
siebie
przełomem
rzeki
Wag:
Małej
Fatry
Luczańskiej(najwyższy szczyt Velka Luka 1476m n.p.m.) i Małej
Fatry Krywańskiej (najwyższy szczyt Velky Krivan 1709m n.p.m.,
najwyższy szczyt pasma). położone we wschodniej części parku
narodowego Małej Fatry (zaraz przy miejscowości Terchova)
Janosikowe Diery, działają na wyobraźnię turystów nie tylko
pięknym szlakiem, lecz również historią legendarnego zbójnika
Juraja Janosika.

Dojazd
Zbiórka we wtorek 30.04.2019 o godzinie 21:45 w holu dworca
głównego
przy
„le
crobag”.
Jedziemy
pociągiem
ic
83192
przemyślanin o 22:38. Jesteśmy w katowicach o 2:45. Stamtąd około
3:15 autokar firmy golec-tourist zabiera nas pod Małą Fatrę
Luczańską
(3-4
godz).
UWAGA:
miejscówki
na
pociąg
mamy
rozstrzelone po 5 wagonach. z tego powodu będziemy rozdawać wam
bilety. Prosimy o punktualność!

01/05/2019

05:26

19:59

Autokar wysadza nas > trasa schroniskowa < w miejscowości
Bystrycka przy wejściu na zielony i niebieski szlak. UWAGA! Trasa
namiotowa rozpoczyna się dalej – będzie dalej kolejny postój
autokaru
dla
trasy
namiotowej.
nocleg:
Chata
Leśnik
w
miejscowości Vrutky (patrz koniec informatorka). Wszystkie trasy
uwzględniają zdobycie Velkiej Luki.
trasa
długa
„zbóje
szukają
leśnika”
22.6km
7:50h
35got
identyfikator trasy w mapie turystycznej: ksvd (doklej do
https://mapa-turystyczna.pl/route/, albo kliknij – jeżeli pdf).

trasa krótsza „Łobuzy szukają Leśnika” 18.6km 6:40h 33got ksvy

trasa namiotowa „Zbójnicka kąpiel” 20.2km 6:40h 30got ksvw
Autokar wysadza nas > trasa namiotowa < w miejscowości Valca przy
wejściu na zielony i niebieski szlak. Nocleg: pozwolono nam się
rozbić w okolicy Chaty Pod Martinske Hole. nie pozwolono jednak
skorzystać z pryszniców – mycie w jednym z okolicznych strumieni.

02/05/2019

05:24

20:00

Trasa namiotowa i schroniskowa będą się łączyć w okolicach
przejścia z Fatry Luczańskiej do Krywańskiej. Od tego momentu
trasy są wspólne! Wszyscy mamy nocleg w Chacie Pod Suchym.
trasa długa „Zbójnicka krucjata” 18.7km 6:58h 32got ksv5

Z ciekawszych rzeczy do zobaczenia (długa + namiotowa): widoki na
kopalnię Polom, widoki na zamek Strecno i rzekę Wag, możliwość
zwiedzenia zamku Strecno (dodatkowa opłata, patrz Uwagi końcowe
na końcu informatorka), dla wytrwałych: zachód słońca z suchego –
ok. godzina do góry i pół w dół).

trasa krótka „Zbójnicki manewr wymijający”: osoby, które przerasta
podwójny atak szczytowy, mogą np. udać się wzdłuż kanału (rzeka
Wag) w okolicę zamku Strecno i dopiero stamtąd wejść na czerwony
szlak. można też wybrać się na wschód i wejść na Suchy i stamtąd
do schroniska, kierując się żółtym bądź zielonym szlakiem.
trasa namiotowa „Zbójnickie oblężenie” 20.7km 7:03h 32got kzil

03/05/2019

05:22

20:02

Wszyscy mamy piękną trasę, idziemy granią i zdobywamy kolejne
szczyty: Suchy, Mały i Wielki Krywań, Chleb. UWAGA: Ten i
następny nocleg mamy w Chacie na Gruni. Tym samym następnego dnia
możemy zostawić toboły w pokojach i iść na lekko.
trasa Długa „Zbóje podbijają szczyty” 16.2km 5:57h 29got ksvf

Trasa krótka „zbójnicki lęk wysokości”: Trasę można skrócić
omijając podejście na suchy i Wielki Krywań. Ponadto, można
szybciej zejść do noclegu > Chata Na Gruni < schodząc zaraz za
Wielkim Krywaniem zielonym szlakiem. UWAGA: wykupione mamy dwa 2
śniadania (4 i 5 MAJA – tylko schroniskowa)

04/05/2019

05:20

20:03

Dokańczamy wpierw grań a potem idziemy wąwozami. Z ciekawszych
rzeczy na trasie warto wymienić Stoh (brzmi znajomo), Mały
Rozsutec i Janosikowe Diery. Niestety, szlak na Wielki Rozsutec

jest w tym okresie zamknięty ze względu na ochronę zagrożonych
gatunków (każdy opłaca mandaty samodzielnie).
trasa jedyna „Pełna zbójnicka pętla” 19.5km 7:41h 35got ksvg

Trasa krótka „Niepełna zbójnicka pętla”: Trasa krótka jest taka
sama jak długa z wyłączeniem podejścia na Stoh, Mały Rozsutec i
ominięcie Janosikowych Dierów (no hej zbóje, ale jak na lekko, to
wszyscy długą?).

05/05/2019

05:19

20:05

Autobus będzie na nas czekać około 11:15 w Vysne Kamence.
Sugerowana tutaj trasa zajmuje około 3 godziny – prosimy więc o
stosunkowo wczesny wymarsz. trasa pokrywa się częściowo z tak
zwanym „Zbójnickim chodnikiem” (warte zobaczenia).
trasa długa „Powrót zbójów chodnikiem” 7.9km 2:51h 13got 52qu

Trasa krótka „Powrót zbójów asfaltem”:
Dla wymęczonych zbójów
jest opcja zejścia asfaltem, około 90 minut.

Powrót
Z Vysne Kamence, o 11:15, zabiera nas autokar firmy GolecTourist. Około 15:00 powinniśmy być w Katowicach. Tym samym
będzie czas na szybki posiłek. O 16:20 mamy pociąg TLK 47100
Spodek. W Poznaniu jesteśmy 20:24. Tym razem mamy zarezerwowane 9
przedziałów w jednym wagonie.

Uwagi
 Podane czasy przejść są orientacyjne i nie uwzględniają
warunków
pogodowych
utrudniających
marsz
oraz
kondycji
uczestników.
 Trasa specjalna przewidziana jest na dzień trzeci i czwarty.
 Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.
 o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (i wpłat).

Co zabrać?
 Wygodne buty (stuptuty: ciepły maj + śnieg sprzyja zabrudzeniu
nogawek).
 Czołówka bądź latarka (telefon może nie dać rady).
 Mapa papierowa.
 Karimata i śpiwór (gwarantowane miejsca na łóżku tylko w Chacie
Leśnik).
 Coś do protekcji UV –będziemy bardzo eksponowani
 Jedzenie, picie, kubek, termos – pamiętajcie, szanse na sklepy
po drodze są znikome. Ewentualnie w okolicy noclegu pierwszego
dnia trasy nie-namiotowej, bądź przy Strecno.
 Śpiewnik + dobry humor
 Studenci: Legitymacja studencka.
 Dobrym pomysłem jest wzięcie EKUZ.
 Dowód osobisty! (jedziemy za granicę – dokument potwierdzający
tożsamość jest wymagany).

Noclegi
 Chata Leśnik (1 dzień, schroniskowa)
https://www.chatalesnik.sk/index.html
Kolónia Hviezda 5709/141, 036 01 Martin-Kolónia Hviezda,
Słowacja. Info: Łóżka są dla wszystkich. Dostępne będą 3
czajniki. są na miejscu napoje typu piwo, ale zestawy obiadowe
itp. trzeba rezerwować z wyprzedzeniem.
Wi-Fi i inne
niepotrzebne nam udogodnienia (np. piłkarzyki).
 W okolicy Martinske Hole (1 dzień, namiotowa)
http://www.chatamartinskehole.sk/
036 01 Martin, Słowacja Info: Kąpiel w strumyku.
 Chata pod Suchym (2 dzień)
http://www.chatapodsuchym.sk/
013 24 Nezbudská Lúčka, Słowacja. Inne: raczej gleba bądź
materac.
Widok
z
kamerki
internetowej:
http://www.chatapodsuchym.sk/?xd_design=Video
 Chata na Gruni (3 i 4 dzień)
http://pl.chatanagruni.sk/

Vrátna 512, 013 06 Terchová, Słowacja. Inne: Łóżka dostępne dla
32 osób, można płacić kartą, bufet 8:00-22:00, Wi-Fi i inne
niepotrzebne nam udogodnienia (np. piłkarzyki). Można kupić
wrzątek. Przykładowe ceny: zupa 1,80€, piwo 2€, ser smażony
5,50€, stek wieprzowy 5,90€, gulasz 4,60€, pierogi z owczym
serem 4,70€ Śniadanie w cenie: Jajka (lub kiełbaski), masło,
dżem, chleb, herbata.

Koszty
UWAGA: Podane koszty są orientacyjne i mogą ulec zmianie w
zależności od proporcji namioty/nie-namioty, oraz od szybkości
deklaracji uczestnictwa (decydujący czynnik).
Uczestnik
Nie-halniak
Halniak

Student
Nie-student
Student
Nie-student

Nocleg
Schroniska
Namioty
≈380zł
≈170zł
≈450zł
≈240zł
≈350zł
≈160zł
≈410zł
≈220zł

Cena pokrywa koszty przejazdów, noclegów, ubezpieczenia, dwóch
śniadań na Gruni (trasa schroniskowa), znaczka rajdowego,
informatorka, i innych niezbędnych materiałów.

Zapisy
Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIgnfWGMPzyZQrwtlWm0Q9a6UHb54YulPGAoRWI7S4Rs_g/viewform?usp=sf_link
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, sugerujemy nie odkładać
decyzji o zapisie na później.
Osoby jadące po raz pierwszy: prosimy dodatkowo o pojawieniu się
na spotkaniu klubu 16 bądź 23 kwietnia 2019r.
Uwagi końcowe:
1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
2. Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich.
3. Mapę na rajd można kupić w ArtTravel w pasażu Apollo. Na hasło
„Halny” 5% zniżki.
4. Uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność prawną za wyrządzone w
trakcie rajdu zniszczenia i pokrywa koszt ich naprawy.
5. Uczestnik ma obowiązek stawiać się na miejsca zbiórek o podanym
czasie. Jeżeli w wyniku niedostosowania się do powyższej zasady
uczestnik rozłączy się z grupą/nie będzie mógł dojechać
zorganizowanym środkiem transportu, musi on pokryć we własnym
zakresie koszty dodatkowego transportu jeżeli nadal chce
uczestniczyć w rajdzie. Zwrot pieniędzy w przypadku niedotarcia
na rajd z własnej winy jest niemożliwy.
6. Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora o planowanej

zmianie trasy w trakcie rajdu lub/i o innych problemach.
7. Ceny za wstęp do zamku Strecno: 5euro normalny, 3euro ulgowy,
1euro aparat. Wpuszczają od 9:00 do 17:00 (zamknięcie o 18:00)
Uwaga, na Słowacji ratownictwo górskie jest płatne, dlatego was
ubezpieczamy.
Kontakt do OS HZS Malá Fatra – Štefanová (Górska Służba
Ratownicza)
Vrátna č.2114, 01306 Terchová
tel.: +421 41/569 52 31
e-mail: mfatra@hzs.sk

Rajd koordynują
Michał Tomczyk +48 504 912 018
Monika Zawisza +48 509 207 392
rajdtentrzeci2019@gmail.com

Chata Leśnik
Prosimy o zapoznanie się z lokalizacją Chaty Leśnik jeszcze przed
rajdem. Nie chcemy się potem szukać po nocy. Na mapce poniżej
zaznaczyliśmy czerwonym kółkiem koniec zaplanowanej trasy według
mapy turystycznej oraz sugerowaną dalszą drogę do chaty Leśnik
Chaty Leśnik trzeba będzie przebrnąć przez kilka mniejszych dróg
(chata jest zaznaczona pinezką). P.S. informacja logistyczna –
Poniższa mapka sugeruje bliską obecność sklepu spożywczego.
Pamiętajcie jednak, że 1 maja to święto także na Słowacji. Nie
możemy zagwarantować, że sklepy będą otwarte.

