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DOLOMITY 2003 R. OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY ADWOKATÓW

W dniach od 23 do 28 września 2003 r. organizujemy Ogólnopolski Rajd Pieszy Adwo-
katów w Dolomitach we Włoszech w okręgu jeziora Garda. Uczestnicy zdobywać będą
liczne, malownicze „ferraty”, tj. drogi skalne ubezpieczone stalowymi linami i łańcuchami.
Wyjazd przewidywany jest w godzinach popołudniowych autokarem z Cieszyna. Powrót w
niedzielę, 28 września 2003 r. Uczestnicy podzielą się na trzy grupy, tj. na grupę sportową,
ferratową i turystyczną.

Koszt rajdu wynosi 700 zł. W tej cenie mieści się dojazd klimatyzowanym autokarem, za-
kwaterowanie w hotelu, opieka przewodnicka, ubezpieczenie. W cenie nie jest przewidy-
wane wyżywienie. Można stołować się w pobliskich restauracjach lub pizzeriach, względnie
przygotowywać posiłki w kuchni, znajdującej się w każdym apartamencie. Mamy nadzieję,
że poszczególne Rady Adwokackie częściowo dofinansują uczestników, zwłaszcza aplikan-
tów.

Przewidujemy, iż w rajdzie uczestniczyć będzie około 50 osób.
O zakwalifikowaniu się do udziału w rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Biuro Aktywności Górskiej, 30-650 Kraków, ul. Ossowskiego 8/5
Opłaty wpłacać na konto:
BRE BANK SA, WBE Łódź, ul. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
Numer: 17 1140 2004 0000 3002 3159 8712
Bliższych informacji udzieli adwokat Eugeniusz Krajcer z Kancelarii Adwokackiej

w Jastrzębiu Zdroju, numer tel. (032) 47 618 75, tel. kom. 502 745 777, adres internetowy:
krajcer@interia.pl

A oto program rajdu (objaśnienia: v.f. = via ferrata, s.p. 150 = suma podejść ok. 150 m:
BALDO, ROCCHETTA, BONDONE, BRENTA – grupy górskie)

S/Grupa sportowa
max 4 osoby na 1 przewodnika; ci uczestnicy muszą mieć własny sprzęt – DOPASOWA-

NY!!!
1. v.f. Degasperi-Pitor (C), 4–5 h, il Palon (2095 m), MONTE BONDONE, dojazd do Va-

son – 45 km od Rivy; s.p. 900 m;
2. v.f. Maragnoni (D), 2–3 h. Monte Albano (650 m), MONTE STIVO, dojazd do Mori –

15 km od Rivy; s.p. 400 m;
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SPROSTOWANIE
W „Palestrze” nr 5–6/2003 w spisie treści z winy korekty mylnie podano stanowi-

sko jednego z Autorów, mianowicie: sędzia Kazimierz Postulski jest „sędzią Sądu
Apelacyjnego”, a nie jak napisano „sędzią Sądu Okręgowego”.

Za powstałą pomyłkę Redakcja przeprasza Autora i Czytelników.

v.f. w kanionie pod zamkiem Drena (B+), 1–2 h, MONTE STIVO, dojazd przed Drenę za
Dro – ok. 10 km od Rivy; s.p. 200 m;

3. v.f. Pisetta (D), 5–7 h, Monte Garsole (967 m), przedgórza BRENTY, dojazd do Sarche
di Calavino – ok. 20 km od Rivy; s.p. 750 m;

F/Grupa „ferratova”
Max 8–10 osób na przewodnika:
1. v.f. Che Guevara (B+), 7–9 h, Monte Casale (1632 m), przedgórza BRENTY, dojazd do

Pietramurata – ok. 17 km od Rivy; s.p. 1400; piekielnie męcząca!;
2. v.f. Gerardo Sega (B+), 7–8, Madonna delle Neve (1081 m), MONTE BALDO, dojazd

do dol. Molini (AVIO) – ok. 35 km od Rivy; s.p. 1050 m; piękny wodospad!
3. v.f. Amicizia (B+), 5–6 h, Cima SAT (1276 m), ROCCHETA, na miejscu; s.p. 1200 m;

droga „drabin”!;
4. v.f. Susatti-Foletti (A+, B), 5–8, Cima Capi (907 m), Cima Giochelllo (1519 m), ROC-

CHETTA, dojazd do Biacesy ok. 8 km od Rivy; s.p. 1200 m; ścieżki widokowe 800 m nad
jez. Garda!

T/Grupa turystyki kwalifikowanej
1. Biacesa – bivacco Arcioni – tunele wojenne w Cima le Rocca (1090 m) – Cima Gioc-

chello (1519 m) – powrót najłatwiejszą drogą do Biacesy; s.p. 1100 m; 7–8 h; ROCCHET-
TA, dojazd do Biacesy ok. 8 km od Rivy; polecane latarki i kaski!;

2. Droga Pellegrino: Pur – Monte Corno (1730 m) – Cima Caset (1749 m) – Pur nad jez.
Ledro, 7–8 h; s.p. 1200 m; TERMALZO; dojazd do Pur ok. 15 km od Rivy; eksponowana!;

3. Główny grzbiet MONTE BALDO; Malcesine – ok. 20 km od Rivy – kolejką na grzbiet B
dei Forti (1795 m) – najw. Szczyt Valdritta (2218 m) – zejście na wsch. stronę grzbietu do
autokaru!; 6–7 h, 700–800 m;

4. Tre Cime di BONDONE; przejście przez 3 szczyty BONDONE; najwyższy Monte Cor-
netto (2180), ale najciekawsze Dosso d’Abramo (2133 m); s.p. 600–1000; 5–8 h; dojazd do
Vasona – 45 km od Riby; bardzo widokowa!

W Rivie apartamenty 4-osobowe: pokój z łóżkiem małżeńskim, pokój z łóżkiem piętrowym,
łazienka, kącik kuchenny z lodówką. Kuchenka elektryczna. Do dyspozycji koce. Pościel od-
dzielnie płatna! Rezydencja 400 m od brzegu jeziora Garda. W pobliżu pizzerie i markety.

Organizatorzy mogą udostępnić sprzęt: kaski lekkie, zachodnie 2,5 zł × 5 dni; kaski
cięższe polskie i czeskie: 1,5 zł × 5 dni; uprząż całkowita: 3 zł × 5 dni, shock-absorber z
lonżami: 2 zł × 5 dni. Sprzęt musi być wcześniej zamówiony: telefonicznie, sms-em na ko-
mórkę 0 605 451 658 (Robert Szumiec) lub e-mailem: bobik@bag.pl

Z turystycznym pozdrowieniem

Eugeniusz Krajcer


