
P R O P O Z Í C I E
XXXII. ročníka prechodov na počesť SNP

Prechod Poľskými Západnými Tatrami 

Organizátor: KST Dobšiná 

Účastníci: Otvorené pre všetkých milovníkov prírody a turistiky.
  Počet účastníkov je limitovaný obsadením autobusu.

Termín: 22. - 24.8.2014  (piatok, sobota, nedeľa)  

Štart:  22.8.2014 o 900 hod., horské stredisko Kiry.
  Odchod autobusu zo zastávky autobusov v Dobšinej o 600 hod.

Trasa:  Najkrajšou časťou Poľských Západných Tatier a Skorušinskými vrchmi.

1. deň.  1. variant: Kiry (927 m.n.m., po zelenej zn.) – Schronisko Ornak (1108 m.n.m.,
  po žltej zn.) /125 hod./ – Iwaniaczka Przelecz (1459 m.n.m., po zelenej zn.) /100

  hod./ – Ornak  (1854 m.n.m.) – Siwa Przelec (Sivé sedlo,1812 m.n.m.) – Gáborovo 
  sedlo (1959 m.n.m., po červenej zn.) /220 hod./ – Klin (Starobocianski Wierch, 2176 
  m.n.m.) – Končistá (2002 m.n.m., po zelenej zn.) /110 hod./ – Trzydniowiansk Wierch 
  (1758  m.n.m., po červenej zn.) /045 hod./ – Polana Trzydniowianska (1100 m.n.m.,
  po zelenej zn.) /130 hod./ – Dolina Chocholowska, parkovisko (900 m.n.m.) /120 hod./

  Pozn.: Možnosť sa zviesť na voze na úseku Polana Trzydniowianska Dolina Chocholowska 
   (900 m.n.m.)
  

Dĺžka – 23 km, trvanie 930 hod., prevýšenie 1400 m

  2. variant: Kiry (927 m.n.m., po zelenej zn.) – Schronisko Ornak (1108 m.n.m., po žltej zn.) /125 
  hod./ – Iwaniaczka Przelecz (1459 m.n.m., po zelenej zn.) /100 hod./ – Ornak  (1854 m.n.m.) – 
  Siwa Przelecz (1812 m.n.m., po čiernej zn.) /210 hod./ – Starobocianska dolina, ústie (po zelenej 
  zn.) /150 hod./ – Dolina Chocholowska, parkovisko (900 m.n.m.) /100 hod./

Dĺžka – 20 km, trvanie 725 hod., prevýšenie 1000 m

  3. variant: Kiry (927 m.n.m., po zelenej zn.) – Schronisko Ornak (1108 m.n.m., po žltej zn.) 
  Iwaniaczka Przelecz (1459 m.n.m., po zellnej zn.) /225 hod./ – Dolina Chocholowska, parkovisko 
  (900 m.n.m.) /200 hod./

Dĺžka – 15 km, trvanie 425 hod.; prevýšenie 550 m

2. deň  1. variant: Dolina Chocholowska, parkovisko (900 m.n.m., po zelenej zn.) – Schronisko 
  na Polanie Chocholowskiej (1146 m.n.m., po modrej zn.) /145 hod./ – Volovec (2064 m.n.m.,
  po červenej zn.) /220 hod./ – Lopata (Deravá,1958 m.n.m.) – Hrubý vrch (2137 m.n.m.) – 
  Končistá (2002 m.n.m., po zelenej zn.) /230 hod./ – Trzydniowiansky Wierch (1758 m.n.m., 
  po červenej zn.) /045 hod./ – Trzydniowianska dolina, pápežský chodník – Schronisko 
  Chocholowska (1146 m.n.m.) /130 hod./ – Dolina Chocholowska, parkovisko (900 m.n.m.) /130 hod./

Dĺžka – 26 km, trvanie 1020 hod., prevýšenie 1600 m
  



  2. variant: Dolina Chocholowska, parkovisko (900 m.n.m., po zelenej zn.) – Polana Trzydniowian  
  ska (po červenej zn.) /130 hod./ – Trzydniowiansky Wierch (1758 m.n.m.) /150 hod./ – 
  Trzydniowianska dolina, pápežský chodník – Schronisko Chocholowska (1146 m.n.m.)  /130 hod./  
  – Dolina Chocholowska, parkovisko (900 m.n.m.) /130 hod/

Dĺžka – 19 km, trvanie 620 hod., prevýšenie 850 m
  
  3. variant:  Dolina Chocholowska, parkovisko (900 m.n.m., po zelenej zn.) – Schronisko 
  Chocholowska (1146 m.n.m.) a späť.

Dĺžka – 14 km, trvanie 330 hod., prevýšenie 300 m

3. deň:  Oravice (800 m.n.m., po červvenej zn.) – Blatná (1143 m.n.m.) – Skorušiná (1314 m.n.m.) /150 
  hod./ – Mikulovka (1193 m.n.m.) – Javorková (1140 m.n.m.) – sedlo po Oslím vrchom (po 
  modrej zn.) /145 hod./ – Habovka (725 m.n.m.) /115 hod./

Dĺžka – 15 km, trvanie 4:50 hod.; prevýšenie 540 m

Celková dĺžka trasy: cca 64 km (54; 44);  trvanie 24,5 hod. (18,5; 12,5)  

Upozornenie:   Vo vlastnom záujme si zabezpečte „poistenie nákladov na záchranné akcie“.
   Nezabudni kartičku poistenca! 
                          
Cieľ:    Ukončenie akcie dňa 24.8.2014 o 1500 hod., podhorská obec Habovka.

Prihlášky:  Záväzné prihlášky prijíma p. Renáta Csobadiová (Pizzéria u Eda) do 8.8.2014.    
   Účastnícky poplatok je 75 € na osobu, pre členov KSTD 55 €.
   Zľava 10 € za každú brigádu organizovanú KSTD a odpracovanú v roku 2013, pre 
   všetkých účastníkov (členov KSTD a nečlenov).
   Bez úhrady účastníckeho poplatku nebude prihláška akceptovaná.
   V prípade neúčasti na akcii sa prihlásenému z účastníckeho poplatku nevracia späť čiastka 
   potrebná na nutné výdavky.

Ubytovanie:  Vitanová, penzión Erika (v obci) – izby 2, 3 a 4 lôžkové.
   Tel. č. 0903 967 802 (p. Štoberová).

Stravovanie:     Večera a raňajky budú zaistené podľa dohody v mieste ubytovania.
   Počas prechodu sa každý účastník stravuje z vlastných zdrojov.

Oblečenie:  Pevná trekingová obuv, termoponožky, termoprádlo, tričká, nohavice, vetrovka, pršiplášť,   
   čiapka, plavky pre prípad náhradného programu.

Doprava:  Autobusom počas celého priebehu akcie. 

Ceny:    Každý účastník prechodu obdrží účastnícky list.

Náhradný program: V prípade nepriaznivého počasia kultúrno - poznávacia činnosť podľa rozhodnutia
   organizačného štábu.

Upozornenie: Účastníci sa prechodov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť!
   

Výbor KST Dobšiná
SPONZORI TURISTICKEJ AKCIE

 


