KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK O/SUDETÓW WSCHODNICH w PRUDNIKU

ZAPRASZA NA

RAJD
w Beskid Mały –
Potrójna i Leskowiec
WYJAZD 14.05.2022 r. (SOBOTA): 6:00 Plac Wolności (przystanek autobusowy)
6:05 sprzed LIDL / ZUS
Przejazd na trasie Prudnik – Przełęcz Kocierska
Około 9:30 – wymarsz szlakiem czerwonym (Mały Szlak Beskidzki) z Przełęczy Kocierskiej
przez Kiczorę na Potrójną (887 m), w pobliżu znajduje się Chatka na Potrójnej. Następnie
szlakiem żółtym idziemy obok Zbójeckiego Okna (skała) i Chatki studenckiej pod Potrójną
na Łamaną Skałę (929 m) – szczyt do odznaki Diadem Polskich Gór i schodzimy do Rozstai
pod Mladą Horą. Tutaj będzie możliwość odbicia bez szlaku do Groty Komonieckiego i
Wodospadu Dusica. Dalej wędrujemy czerwonym szlakiem na szczyt Leskowiec (922 m), a
następnie schodzimy do Schroniska PTTK Leskowiec, w którym można się posilić. Powyżej
schroniska znajduje się Groń Jana Pawła II (890 m). Od schroniska schodzimy czarnym
szlakiem do Rzyk, gdzie będzie czekał autobus.
Długość trasy 20 km, na ok. 7-8h marszu (z postojami), suma podejść: 708 m, suma zejść: 968
m. Planowany wyjazd z Rzyk: 18:00. Ok. godz. 21:00 – planowany przyjazd do Prudnika.
Istnieje możliwość przejścia trasy krótszej: Rzyki (Praciaki) – szlak żółty – Rozdroże pod
Mladą Horą – szlak czerwony – Leskowiec – Schronisko PTTK na Leskowcu – Groń Jana
Pawła II – Rzyki. Długość trasy: 13 km. Skrócić można też trasę dłuższą pomijając pod drodze
Grotę Komonieckiego i Wodospad Dusica, Wówczas długość tej trasy wyniesie 18 km.
Impreza statutowa tylko dla członków PTTK z opłaconą składką członkowską
Koszt wyjazdu: 80,00 zł/os
Świadczenia: przejazd autokarem, opieka PTG, ubezpieczenie
Koszt dodatkowy: wyżywienie we własnym zakresie
Cel rajdu:
- zdobywanie odznak turystycznych GOT (suma pkt 23), Diademu Polskich Gór
- popularyzacja turystyki górskiej i poznawanie walorów widokowych, kulturowych i przyrodniczych Beskidów
- integracja środowiska turystycznego, aktywne spędzanie czasu wolnego

Zapisy tylko z wpłatą wpisowego w siedzibie PTTK ul. Traugutta 19 lub na rachunek bankowy
PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 do dnia 09.05.2022 r. W tytule
proszę podać nazwę imprezy (Rajd w Beskid Mały), imię i nazwisko uczestnika.
Wpisowe nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z udziału w imprezie na 7 i mniej dni przed
wyjazdem. Dzieci i młodzież pod opieką upoważnionych osób dorosłych.
Odpowiedzialny za organizację: Dawid Przyszlak 537 470 894

