ZAPROSZENIE NA VIII PMP
Już 11 września (sobota) w okolicach Prudnika odbędzie się VIII Prudnicki Maraton Pieszy. W
imieniu organizatorów zapraszam wszystkich do udziału w tej wyjątkowej imprezie. W
załączniku plakaty VIII PMP.
Przygotowaliśmy trzy trasy:
1. NIEBIESKĄ (16 km): Prudnik (park miejski) - Kapliczna Góra - Okopowa - Kobylica - Kamieo
graniczny Prudnika - Dębowiec - Grodzisko Schlossplatz - Polana Kucharskiego (znaki
niebieski)
2. ŻÓŁTĄ (20 km): Prudnik (park miejski) - Łąka Prudnicka - Trupina - Wieszczyna - Wróblik Trzy granice pod Sępikiem - Rozdroże pod Trzebiną - Polana Kucharskiego (znaki żółte)
3. CZERWONĄ (do 50 km): Głuchołazy Zdrój - Góra Parkowa - Podlesie - Zlatorudne mlyny sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych - Zlate Hory - Biskupia Kopa - Srebrna
Kopa - Zamkowa Góra - Pokrzywna - Wieszczyna - Długota - Dębowiec - Kobylica - Polana
Kucharskiego.
Start tras: 16 i 20 km w prudnickim parku przy altanie w godz. 9.00 - 10.00. Trasa 50 km
rozpoczyna się na placu z amorkiem w Głuchołazach (godz. 6.00 - 6.30; możliwy dojazd
busem z Prudnika o godz. 5.30 sprzed sklepu PTTK przy ul. Kościuszki 56 za dodatkową
opłatą).
Na starcie każdy otrzyma mapkę z zaznaczoną trasą oraz kartę kontrolną, na której należy
potwierdzad obecnośd w kolejnych punktach trasy. Wszystkie trasy są oznakowanie.
- Na trasie poczęstunek - chleb ze smalcem, napoje
- Miroslav Petřik - kasztelan wieży na Biskupiej Kopie umożliwi bezpłatne wejście na
wieżę oraz poczęstuje herbatą (trasa czerwona)
- punkt kontrolny wojów Grupy Rekonstrukcyjnej "Bukowy Las" z Niemysłowic na grodzisku
na Okopowej (trasa niebieska)
- konkurs o Puchar Burmistrza Prudnika i nagrody rzeczowe o wartości 1000 zł dla najliczniej
reprezentowanych szkół
- trzy koszulki z XVIII-wieczną panoramą Prudnika od "Tygodnika Prudnickiego" dla trzech
pierwszych turystów, którzy ukooczą trasę 50-kilometrową (trasa czerwona)
- ręczniki - nagrody od starosty prudnickiego dla uczestników rajdu biorących udział w
konkursach
Na mecie ognisko z kiełbaskami i chlebem dla uczestników.
Wpisowe bezpośrednio na starcie w parku:
- 5 zł dorośli,
- 3 zł dzieci i młodzież.
Organizatorami i partnerami PMP są:
Oddział PTTK "Sudety Wschodnie" w Prudniku / Tygodnik Prudnicki / Burmistrz Prudnika
Nadleśnictwo Prudnik / Starosta Prudnicki / Grupa Rekonstrukcyjna "Bukowy Las"
z Niemysłowic / Kasztelan wieży widokowej na Biskupiej Kopie
Do zobaczenia na szlaku! Andrzej Dereo redaktor naczelny "Tygodnika Prudnickiego"

