
 

 

GRAND PRIX PRZEMYŚLA W NORDIC WALKING 

18.06.2011 r. 

 

 18 czerwca  2011 r. w Przemyślu odbyła się pierwsza edycja 

Grand Prix Regia Civitas w Nordic Walking. Impreza odbywała się po 

prawobrzeżnej  stronie Sanu, rzeki przepływającej przez to urokliwe 

miasto. Przemyskie zielone tereny w zdłóż Sanu, doskonale 

wkomponowują się w tego typu imprezy. Pogoda dopisała uczestnikom, 

a co najważniejsze, humory również. Oprócz pewnej dozy rywalizacji 

każdy startujący chciał doświadczyć ciekawej przygody. 

 W imieniu Organizatorów: Polskiej Federacji Nordic Walking, 

Przemyskiego Stowarzyszenia Regia Civitas, UKS "Elektronik przy 

ZSEiO w Przemyślu i  POSiR, imprezę przygotowali instruktorzy PFNW 

Joanna Trybała, Robert Szkółka i Robert Bal.  

 Otwarcia imprezy dokonał Prezydent Miasta Przemyśla pan Robert 

Choma, który objął patronatem nasze zmagania oraz wystartował 

w zawodach. Obecny był naczelnik Wydziału Sportu UM pan Zbigniew 

Rużycki, który zaprezentował wszystkim startującym, certyfikat 

„Sportowa Gmina 2011”, którą Miasto Przemyśl otrzymało za m.in. 

największą liczbę imprez sportowych, ilości działających klubów 

i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz wielkości nakładów ponoszonych 

na infrastrukturę sportową. Pan Prezydent obiecał wpisać do 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  miasta, oznakowanie tras do Nordic 

Walking. 

 Uczestnicy, w liczbie 53 startowali na dwóch dystansach 5 i 10 km 

w 8 kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i oddzielnie mężczyźni). 

Po zakończanym marszu organizatorzy zapraszali wszystkich na kawał 

dobrej kiełbaski, aby uzupełnić "utracone kalorie". Trasa przebiegła po 

ścieżkach i ubitych polnych drogach, gdzie zawodnicy przez cały czas 

obcowali z przyrodą, a na długich prostych odcinkach mogli kontrolować 

odległości między sobą.  



 Na każdego zawodnika czekał pamiątkowy dyplom, dla pierwszych 

trzech osób w każdej kategorii medale a dla najlepszych w swoich 

kategoriach statuetki. Nagrodzeni zostali: najmłodszy i najstarszy 

uczestnik, a także najszybsze osoby w śród pań i panów na dwóch 

dystansach. Wszystkie dzieci do lat 10-ciu startowały na dystansie 

niespełna 1 kilometra ( ze względów organizacyjnych odległość została 

skrócona). Otrzymały one pamiątkowe medale i drobne upominki. Na 

koniec imprezy zostały rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane 

przez sponsorów.  

 Wszystkich zawodników dekorował Zastępca Prezydenta Miasta 

Przemyśla dr Grzegorz Hayder - za co bardzo dziękujemy.  

 Wszystkim zawodnikom i kibicom dziękujemy za udział w Grand 

Prix Przemyśla i zapraszamy jesienią na kolejną edycję.  

 Organizatorzy serdecznie dziękują Sponsorom za wsparcie: 

Poniżej lista sponsorów: 



 


