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X Prudnickiego Maratonu Pieszego 
 
 
1. Głównym organizatorem X Prudnickiego Maratonu Pieszego, zwanego dalej PMP 
jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w 
Prudniku.  
 
2. Współorganizatorami i partnerami PMP są: Redakcja Tygodnika Prudnickiego, 
Urząd Miejski w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Nadleśnictwo Prudnik.  
 
3. Komandorem PMP jest Józef Michalczewski – prezes PTTK Prudnik.  
 
4. Termin: PMP odbędzie się w sobotę, 8 września 2012 roku bez względu na warunki 
pogodowe.  
 
5. Cele PMP: 
- promocja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,  
- poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych Ziemi Prudnickiej i pogranicza 
polsko-czeskiego,  
- integracja środowiska turystów.  
 
6. Start PMP: określa się następujące miejsca i czas zbiórki uczestników PMP:  
- trasa rodzinna (12 km): Prudnik, Park Miejski – Plac Rodziny Fränklów, wyjście w 
godzinach: 10.00 – 11.00,  
- trasa czeska (20 km): Prudnik, Park Miejski – Plac Fränklów, wyjście w godzinach: 
10.00 – 11.00,  
- trasa červenohorska (50 km): Červenohorské sedlo, wyjście w godzinach: 5.30 – 
6.00.  
 
7. Termin zgłoszeń: bezpośrednio na starcie.  
 
8. Wpisowe: Na starcie pobierane będzie wpisowe w wysokości: 5 zł dorośli i 3 zł dzieci 
oraz młodzież szkolna. Wpisowe przeznaczone będzie na poczęstunek dla uczestników 
na mecie (wyjątek stanowi trasa Jesenika – na trasie), plakietki i dyplomy. 
  
9. Karty kontrolne, mapki i opisy tras przekazane zostaną uczestnikom PMP na 
starcie. Osoby, które ukończą PMP, potwierdzając swoje przejścia na punktach 
kontrolnych, otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 
 
 
 



10. Trasy:  
- rodzinna (12 km): Prudnik (Park Miejski) – Trzy dęby – Kapliczna Góra – Okopowa – 
Kobylica – Kamień graniczny królewskiego miasta Prudnika – Dębowiec – Grodzisko 
„Schlossplatz” – Rozdroże pod Trzebiną – Polana Kucharskiego (szlak niebieski), 
- czeska (20 km): Prudnik (Park Miejski) – Łąka Prudnicka – Trupina – Wieszczyna – 
granica państwa – Jindřichov – ścieżka rowerowa – granica państwa – Trzy granice pod 
Sępikiem – Dolina Marii – Rozdroże pod Trzebiną – Polana Kucharskiego, 
- červenohorska (50 km): Červenohorské sedlo – Klínovec – Malý Jezerník (1200 m) – 
Svyčarna – Malý Děd (1354 m) – Videlské sedlo (930 m) – Lysý vrch – Pásmo Orlíka – 
Opavská chata – Koberštejn (933 m) – Nad Horním Udolím – Prameny Opavice – 
Heřmanovice, hřeben – pramen Osoblahy – Větrna (792 m) – Petrovy boudy – Biskupia 
Kopa (890 m) – Przeł. Mokra – Przeł. pod Zamkową Górą – wzdłuż granicy państwa do 
Wieszczyny – Wieszczyna, schronisko – Długota (457 m) – Dębowiec – Kobylica (395 m) 
– Polana Kucharskiego 
 
11. Dojazd uczestników trasy červenohorskiej: Organizator przewiduje dojazd 
busem na miejsce startu na Červenohorskim sedlu (Rep. Czeska) z Prudnika. Osoby 
chcące skorzystać z tej możliwości opłacają dodatkowe wpisowe w wysokości 25 zł w 
PTTK przy ul. Kościuszki 56 w Prudniku w terminie do 1 września br. Wpłatę dokonać 
można również na konto PTTK Prudnik: 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w 
Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 56, nr konta: 06 8905 0000 2000 0000 
1401 0001 

Tytuł przelewu: autobus na PMP 2012, imię i nazwisko uczestnika 

Fakt nadania przelewu należy potwierdzić wysyłając mail z informacją na adres: 
a_deren@onet.pl. Wyjazd z Prudnika sprzed PTTK przy ul. Kościuszki 56 o godz. 4.00. 
 
Uczestnicy trasy červenohorskiej mogą dotrzeć na miejsce startu we własnym zakresie, 
a więc bez konieczności opłacania busa.  
 
12. Zakończenie (meta) PMP dla wszystkich tras: Las Prudnicki – Polana 
Kucharskiego. Przewiduje się ognisko, wręczenie nagród i dyplomów. 
 
13. Konkursy: Dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) organizuje się współzawodnictwo o Puchar 
Burmistrza Prudnika i nagrody rzeczowe (500, 300, 200 zł) na najliczniej 
reprezentowaną szkołę proporcjonalnie do liczby uczniów w placówce. W rywalizacji 
biorą udział tylko szkoły, które wystawią reprezentację powyżej 10. uczniów. 
Zorganizowany zostanie również konkurs z nagrodą – weekendowym noclegiem dla 
dwóch osób w Schronisku Młodzieżowym w Wieszczynie. W konkursie wezmą 
wszystkie osoby biorące udział w PMP. Losowanie zwycięzcy odbędzie się na mecie na 
Polanie Kucharskiego o godz. 15.00. Sponsorem noclegu jest Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Prudniku. 
 
14. Osoba kontaktowa: Józef Michalczewski – prezes PTTK Prudnik, tel. 694 250 299 


