RAJD Challenge
Čergov i Góry
Leluchowskie
20-23.02.2020

Tym razem odwiedzimy Słowację i trzy różne pasma górskie – Góry Czerchowskie, Góry
Leluchowskie i Góry Lubowielskie.
Góry Czerchowskie (słow. Čergov) – pasmo górskie we wschodniej Słowacji. Najwyższy
szczyt to Minčol (1157 m). Pasmo Gór Czerchowskich ma kształt elipsy o dłuższej osi
przebiegającej z północnego zachodu na południowy wschód. Długość pasma wynosi 29 km,
maksymalna szerokość – 17 km. Przez północno-zachodnią część Gór Czerchowskich, w tym
przez Minčol, Malý Minčol i Murianík biegnie główny wododział europejski, rozdzielający tu
dorzecza Popradu (zlewisko Bałtyku) oraz Torysy i Topli (zlewisko Morza Czarnego). Góry
Czerchowskie od lat pozostają na uboczu turystyki, w tym również na skutek słabo
rozwiniętej infrastruktury turystycznej. Nie są więc tłumnie odwiedzane przez turystów.
Istnieje tu właściwie tylko jedno schronisko turystyczne na przełęczy pod Čergovem.
Góry Leluchowskie – niewielkie pasmo górskie w południowej Polsce na granicy
ze Słowacją. Do II wojny światowej Góry Leluchowskie zamieszkałe były przez Łemków.
Zostali oni wysiedleni w 1947 w ramach Akcji Wisła. Ich zabudowania zostały spalone,
pozostały cerkwie i krzyże. Później osiedliła się tutaj napływowa ludność polska. Pod uprawę
i zabudowania zajęto jednak tylko najlepsze tereny w dolinach. Nieużytkowane, liczne polany
na grzbietach i stokach gór zostały zalesione, lub samorzutnie zarastają lasem. Obecnie
wnętrze gór jest prawie całkowicie zalesione i bezludne, czym przypomina sąsiedni Beskid
Niski. Jedyną wsią w głębi gór jest Wojkowa nad Potokiem Wojkowskim.

TRASA TRZYDNIOWA
______________________

_________________________

DOJAZD:
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 20 lutego o godzinie 19:10 w holu głównym nowego
dworca przy "Le Crobag".
Pociąg IC 5606
Pociąg TLK 63170

Poznań Główny – Wrocław Główny odjazd 19:40 / przyjazd 22:06
Wrocław Główny – Muszyna
odjazd 23:20 / przyjazd 09:08

DZIEŃ I (Piątek)
Trasa spacerowa (25km, 9h)
Wysiadamy i pełni energii ruszamy na drugą stronę Popradu. Podążamy niebieskim szlakiem,
przechodząc po drodze przez granicę, aż do miejscowości Čirč, gdzie znajdziemy sklep. Po
ewentualnym uzupełnieniu braków w zaopatrzeniu idziemy na południe i dołączamy do
żółtego szlaku, którym wchodzimy na Minčol. Rozbijamy się za szczytem.

DZIEŃ II (sobota)
Trasa rekreacyjna (21km, 7h)
Mamy nadzieję, że wyspani, wstajemy wcześnie rano i wracamy na niedawno zdobyty szczyt.
Po obejrzeniu widoczków (albo mgły) idziemy na północ czerwonym szlakiem, aż dojdziemy
w okolice wieży widokowej Kráľova studňa, gdzie odbijamy na zachód, by żółtym szlakiem
podążyć w kierunku Muszyny. Biwakujemy za Dubnym, w miarę blisko Muszyny.

DZIEŃ III (niedziela)
Trasa emerycka (6km, 1:40h)
Z miejsca noclegu udajemy się żółtym szlakiem do Muszyny, gdzie na stacji Muszyna
wsiadamy do pociągu (nie pomylić ze stacją Muszyna Zdrój).

TRASA Dwudniowa
_________________________

____________________________

Nie ma. Jeżeli jednak jesteś wystarczająco zdeterminowany, żeby do nas dotrzeć na własną
rękę, to skontaktuj się z koordynatorami w celu zlokalizowania grupy.

POWRÓT DLA WSZYSTKICH
________________

____________________

DZIEŃ III (niedziela)
Pociąg TLK 35100
Pociąg TLK 37100

Muszyna - Kraków Główny
Kraków Główny - Poznań Główny

odjazd 11:33 / przyjazd 15:13
odjazd 16:03 / przyjazd 22:09

Co należy zabrać:
-

ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę
ciepłą czapkę i rękawiczki
ciepłą odzież zabezpieczoną w plecaku przed śniegiem i deszczem
ciepły śpiwór i karimatę (obowiązkowo)
czołówkę i zapasowe baterie
termos, menażkę, jedzenie, palnik
legitymację studencką
kompas, mapę
pamiętaj że wszystko to będziesz nosił na własnych plecach, mamy nadzieję, że w
głębokim śniegu :)

Informacje dodatkowe:
Czasy przejść są jedynie orientacyjne i nie uwzględniają odpoczynków (nie odpoczywamy,
bo robi się zimno), a także mogą wydłużyć się ze względu na korzystne warunki
atmosferyczne (np. śnieg). Nie spotkamy na naszej drodze schronisk, więc należy zaopatrzyć
się w jedzenie.

Koordynatorzy:
Cezary Gałązkiewicz
tel. 731-244-116
Patryk Adler
tel. 732-004-810
akg.challenge2018@gmail.com

Zapisy:
Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o
osobiste pojawienie się na wtorkowym spotkaniu klubu przynajmniej tydzień przed startem
rajdu. Liczba uczestników jest ograniczona.

Koszty:
Student
Nie student

Halniak
73 zł
144 zł

Numer ratunkowy w górach polskich:
słowackich:

Nie halniak
82 zł
160 zł

+48 601 100 300
18 300

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Koordynatorzy i
Klub nie zapewniają usług przewodnickich.
UWAGA:
Na rajdzie obowiązuje nocleg w namiotach, należy wcześniej zadbać o to, aby mieć w
nim miejsce. Rajd Challenge jest wyjazdem wymagającym przygotowania fizycznego i
posiadania sprzętu zimowego. Na trasie rajdu nie przewiduje się schronisk, do których
można się wycofać, wysuszyć i ogrzać! W poprzednich latach temperatury spadały
poniżej -20°C, więc należy mieć to na uwadze.

