
RAJD Challenge

Beskid Wyspowy
25-27.02.2022

Beskid Wyspowy – takie tam górki na południe od Krakowa.

___________TRASA TRZYDNIOWA___________

DOJAZD:

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 24 lutego o godzinie 22:00 w holu głównym nowego
dworca przy "Le Crobag".

Pociąg InterCity Poznań Główny – Kraków Główny: odjazd 22:31 / przyjazd 5:34
Autobus Szwagropol Kraków Główny - Lubomierz: odjazd 6:10 / przyjazd 7:30

DZIEŃ I (Piątek)

Najlepsza i jedyna trasa (21 km, 8:20h)

Wysiadamy w Lubomierzu i idziemy zdobywać Jasień – w zależności od tego, gdzie autobus
się zatrzymuje albo czarnym i później zielonym szlakiem albo żółtym szlakiem, w takim
wypadku będzie czekała nas trochę krótsza trasa.
Po zdobyciu szczytu kontynuujemy wyprawę grzbietem, żółtym szlakiem na najwyższy
szczyt Beskidu Wyspowego – Mogielicę. Po drodze miniemy bazę namiotową Polana Wały,
ale nie sądzę żebyśmy znaleźli tam kompanów o tej porze roku.
Ze szczytu schodzimy niebieskim szlakiem do Jurkowa, po czym wdrapujemy się na górę
Ćwilin, aby znaleźć tam miejsce do rozbicia się.

DZIEŃ II (sobota)

Trasa widokowa (20 km, 7:20h)

Wstajemy i kontynuujemy wyprawę niebieskim szlakiem, aby zdobyć sąsiednią wyspę –
Śnieżnicę. Po zdobyciu szczytu schodzimy w stronę stoku w Kasinie Wielkiej, aby dać się
poprowadzić Małemu Szlakowi Beskidzkiemu o czerwonym kolorze. W bacówce na
Wierzbanowskiej Górze gotujemy sobie obiad i dalej w drogę!
Na górze o wdzięcznej nazwie Łysina odbijamy w prawo żółtym szlakiem, aby rozbić się na
„Suchej Polanie”.



Trasa krótsza (19 km, 7h)

Trasa taka jak na widokowejs, z tą różnicą, że nie wchodzimy na szczyt Śnieżnicy. Podczas
podejścia, kierujemy się zielonym szlakiem zaoszczędzając 30 minut i 150m w pionie

DZIEŃ III (niedziela)

Trasa rekreacyjna (13km, ok. 4:10h)

Zwijamy się i zielonym szlakiem idziemy na śniadanie do schroniska PTTK na Kudłaczach.
Po napełnieniu brzuchów wracamy na czerwony szlak, którym idziemy aż do Myślenic. Tam
idziemy na przystanek Myślenice Estakada i łapiemy busa do Krakowa.

_______________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.
Polecam dojazd podobny jak nasz, z wysiadką na wcześniejszym przystanku w Mszanie
Dolnej, jeżeli chcesz krótszą trasę wysiądź np. w Lubieniu/Pcimiu - spotkamy się wieczorem.

_____POWRÓT   DLA   WSZYSTKICH_____

DZIEŃ III (niedziela)

Rozkład jazdy autobusów: www.e-podroznik.pl

Autobus Max Bus, Myślenice Estakada – Kraków MDA: odjazd 15:06 / przyjazd 15:49
Autobus Małopolska PKS, Myślenice Estakada – Kraków MDA: odjazd 15:16 / przyjazd
16:06
Autobus Euro-bus, Myślenice Estakada – Kraków MDA: odjazd 15:25 / przyjazd 16:05

Pociąg Inter City Kraków Główny - Poznań Główny: odjazd 17:23 / przyjazd 22:20

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, mam nadzieję, że w

głębokim śniegu :)

http://www.e-podroznik.pl


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).
Schronisko spotkamy tylko ostatniego dnia, a sklep pierwszego dnia w Jurkowie, więc należy
wziąć to pod uwagę.

Koordynator:

Cezary Gałązkiewicz tel. 731-244-116
Akg.challenge2018@gmail.com

Zapisy:

Zapisy odbywają się poprzez formularz. Liczba uczestników jest ograniczona.

Koszty:

Trasa trzydniowa

Studenci 88 zł

Halniacy studenci 79 zł

Nie-studenci 151 zł

Halniacy nie-studenci 136 zł

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, znaczka rajdowego i innych materiałów. Mogą one
ulec zmianie ok. +10% dla osób decydujących się na wyjazd później niż tydzień przed dniem
odjazdu.

Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300

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.



Ważne by mieć mapy lub zgrać sobie trasy:

DZIEŃ I (Piątek)

https://en.mapy.cz/s/capugakehus

DZIEŃ II (sobota)

Trasa widokowa

https://en.mapy.cz/s/lopavedepo

Trasa krótka

https://en.mapy.cz/s/gadusugale

DZIEŃ III (niedziela)

https://en.mapy.cz/s/bobuvetojo


