
 

REGULAMIN 

XV PRUDNICKIEGO MARATONU PIESZEGO 
 

1. Organizatorem Rajdu Prudnik – Pradziad, zwanego dalej Rajdem, jest Polskie Towarzystwo 

Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku. 

 

2. Termin: Rajd odbędzie się w sobotę, 16 września 2017 r. bez względu na warunki pogodowe.  

 

3. Trasa: Rajd odbędzie się na następujących trasach: 

a) KRÓTKA: Prudnik (park) – Dębowiec – Rozdroże pod Trzebiną – Sanktuarium św. Józefa 

– Prudnik (łowisko) – 12 km 

b) GRANICZNA (szlak żółty): Prudnik (park) – Łąka Prudnicka – Trupina – Wieszczyna – 

granica – Rozdroże pod Trzebiną – Sanktuarium św. Józefa – Prudnik (łowisko) – 22 km 

c) CZECHOSŁOWACKA (nazwa wcale nie jest pomyłką): Prudnik (park) – Łąka Prudnicka 

– Trupina – Wieszczyna – Sv. Roch – Jindřichov – granica – Rozdroże pod Trzebiną – Sanktuarium 

św. Józefa – Prudnik (łowisko) – 28 km 

 d) DUŻA: Prudnik (park) – Łąka Prudnicka – Moszczanka – Pokrzywna – Olszak – 

Jarnołtówek (tama) – Biskupia Kopa – Srebrna Kopa – Zamkowa Góra – Pokrzywna – Wieszczyna – 

Długota – Dębowiec – Kobylica – Sanktuarium św. Józefa – Prudnik (łowisko) – 42 km.  

 

4. Zbiórka uczestników Rajdu: Prudnik, Park Miejski – Plac Rodziny Fränklów w godzinach: 

a) 9.00 – 10.00 – dla uczestników tras: 12, 22 i 28 km, 

b) 6.00 – 6.30 – dla uczestników trasy 42 km. 

 

5. Meta: Prudnik, ul. Łucznicza - Łowisko „U Pietruchy”. Ustala się limit czasowy dla uczestników 

do godz. 18.00. 

 

6. Cele Rajdu:  

- poznawanie walorów krajobrazowych Gór Opawskich, pogranicza polsko-czeskiego,  

- integracja środowiska turystycznego,  

- dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną uczestników,  

 

7. Najdłuższa trasa (42 km), ze względu na charakter długodystansowy i górski dedykowana jest 

wyłącznie osobom w dobrej kondycji fizycznej, zaprawionym w marszach długodystansowych.  

 

8. Rajd ma charakter turystyczny, a nie sportowy, jednakże organizatorzy umożliwiają uczestnikom 

przebycie trasy Rajdu w sposób wyczynowy. 

 

9. Organizator określa wpisowe w wysokości 7 zł opłacone na starcie. W ramach wpisowego 

organizator zapewnia:  

- dyplom dla osób, które ukończą jedną z tras, 

- plakietkę rajdową (buton) na starcie (plakietkę otrzymuje pierwszy 350 zapisanych osób),  

- posiłek na mecie + wodę. 

 

10. Organizator nie określa limitu osób mogących uczestniczyć w rajdzie.  

 

11. Podczas trwania Rajdu wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa lub filmowa. Uczestnicy 

Rajdu wyrażają tym samym zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących 

Rajdu na łamach mediów organizatorów oraz mediów patronackich.  

12. Wyżywienie uczestników rajdu w trakcie przebywania tras Rajdu odbywa się we własnym 

zakresie. 

 



13. Na starcie imprezy uczestnicy Rajdu otrzymają karty z przebiegiem wybranej trasy marszu.  

 

14. W przypadku chęci marszu indywidualnie organizatorzy zalecają zabranie ze sobą mapy 

turystycznej z przebiegiem szlaków w rejonie Gór Opawskich i Jindřichova, ewentualnie posiadanie 

aplikacji z mapą w telefonie (polecana: mapy.cz). 

 

15. Osoba rezygnująca z dalszego marszu lub nie mogąca dotrzeć do mety do godz. 18.00 

ZOBOWIĄZANA jest poinformować o tym organizatora Rajdu telefonicznie (Andrzej Dereń – 

601 348 667). 

 

16. Impreza na trasie „czechosłowackiej” (28 km) odbywa się na terenie Polski i Rep. Czeskiej, w 

związku z tym uczestnicy Rajdu na tej trasie muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości.  

 

17. Komandorem Rajdu jest Grzegorz Polak. 

 

18. Uczestnik Rajdu uiszczając wpisowe automatycznie wyraża zgodę na warunki opisane w 

regulaminie Rajdu.  

 

19. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK ubezpieczeni są 

w ramach opłaconej całorocznej składki członkowskiej). 

 

Organizatorzy 


