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IX Prudnickiego Maratonu Pieszego 

 

1. Głównym organizatorem IX 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, 17 września 2011 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, 

- promocja Roku Turystki Rodzinnej 2011, 

- promocja Międzynarodowego Roku Lasów 2011, 

- uczczenie setnej rocznicy postawienia pomnika Josepha von Eichendorffa na Kobylicy, 

- integracja środowiska turystów. 

6. Start PMP: określa się następujące miejsca i czas zbiórki uczestników PMP: 

- trasa rodzinna (10 km): Prudnik, Park Miejski – Plac Rodziny Fränklów, wyjście w godzinach: 11.00 – 

11.30, 

- trasa czeska (21 km): Prudnik, Park Miejski – Plac Fränklów, wyjście w godzinach: 10.00 – 11.00, 

- trasa jesenicka (50 km): Jeseník, skwer przez zamkiem (Vodní tvrz), wyjście w godzinach: 6.00 – 

6.30. 

7. Termin zgłoszeo: bezpośrednio na starcie. 

8. Wpisowe: Na starcie pobierane będzie wpisowe w wysokości: 5 zł dorośli i 3 zł dzieci i młodzież 

szkolna. Wpisowe przeznaczone będzie na pieczywo, smalec i napoje dla uczestników. 

9. Karty kontrolne, mapki i opisy tras przekazane zostaną uczestnikom PMP na starcie. Osoby, które 

ukooczą PMP, potwierdzając swoje przejścia na punktach kontrolnych, otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 



 

10. Trasy: 

- rodzinna (10 km): Prudnik (Park Miejski) – Trzy dęby – Kobylica – Dębowiec – parking leśny – 

Rozdroże pod Trzebiną – mostek Krzysztofa – Polana Kucharskiego, 

- czeska (21 km): Prudnik (Park Miejski) – Park „Przy wodociągach” – Trzy dęby – Kapliczna Góra – 

Okopowa – Kobylica – Kamieo Graniczny Prudnika – Dębowiec – Długota – Wieszczyna – Jindřichov – 

Dolina Marii – Rozdroże pod Trzebiną – Polana Kucharskiego, 

- jesenicka (50 km): Jeseník (Vodní tvrz) – Zlatý chlum – Bílé skály – Rejvíz – Starý Rejvíz – Horní Údolí 

– ruina kaplicy św. Marty – Starohoří – Hřeben – Výr – Panna Maria Pomocná – Heřmanovice, hřeben 

– Hraničí cesta – Kutný vrch – Solná hora – Kraví hora – Svinný potok, hájovna – Jindřichov – Dolina 

Marii – Rozdroże pod Trzebiną – Polana Kucharskiego. 

Uwaga! Trasy rodzinna i czeska przebiegają częściowo po nieoznakowanych trasach. 

11. Dojazd uczestników trasy jesenickiej: Organizator przewiduje dojazd busem na miejsce startu w 

Jeseníku z Prudnika. Osoby chcące skorzystad z tej możliwości opłacają dodatkowe wpisowe w 

wysokości 30 zł w PTTK przy ul. Kościuszki 56 w Prudniku w terminie do 10 września br. Wpłatę 

dokonad można przekazem pocztowym na siedzibę PTTK Prudnik: PTTK Oddział Sudetów Wschodnich 

w Prudniku, ul. Kościuszki 56, 48-200 Prudnik. W treści przekazu należy wpisad: imię i nazwisko 

uczestnika oraz „IX PMP”. Fakt nadania przekazu należy potwierdzid wysyłając mail z informacją na 

adres: a_deren@onet.pl. Wyjazd z Prudnika sprzed PTTK przy ul. Kościuszki 56 o godz. 5.00. 

Uczestnicy trasy jesenickiej mogą dotrzed na miejsce startu we własnym zakresie. 

12. Zakooczenie (meta) PMP dla wszystkich tras: Las Prudnicki – Polana Kucharskiego. Przewiduje się 

ognisko, wręczenie nagród i dyplomów. 

13. Konkursy: Dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej organizuje się współzawodnictwo o 

Puchar Burmistrza Prudnika i nagrody rzeczowe (500, 300, 200 zł) na najliczniej reprezentowaną 

szkołę proporcjonalnie do liczby uczniów w placówce. 

14. Wpisowe: Na starcie pobierane będzie wpisowe w wysokości: 5 zł dorośli i 3 zł dzieci i młodzież 

szkolna. Wpisowe przeznaczone będzie na pieczywo, smalec i napoje dla uczestników. 

15. Osoba kontaktowa: Józef Michalczewski – prezes PTTK Prudnik, tel. 694 250 299 


