
REGULAMIN  MISTRZOSTW PRAWNIKÓW OKRĘGU 
RADOMSKIEGO W PÓŁMARATONIE 

 
I.ORGANIZATOR 
Organizatorami Mistrzostw Prawników Okręgu Radomskiego w Półmaratonie są: 
 

 Radomskie Stowarzyszenie Prawników  

 Stowarzyszenie "Biegiem Radom!" 
 
II. CEL 

 popularyzacja biegania w środowisku prawników 

 integracja środowiska prawników poprzez sport 

 upamiętnienie radomskich wydarzeń „Czerwca ‘76 ” 

 promocja miasta Radomia 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
Bieg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 w ramach VI. Półmaratonu Radomskiego 
Czerwca '76. 
 
Start godzina 09:00 
 
Stadion MOSiR im. Marszałka J. Piłsudskiego, Radom ul. Narutowicza 9 
 
IV.TRASA BIEGU 

 start –ul. Narutowicza, ulice miasta Radomia 

 meta –stadion MOSiR  

 trasa posiada atest PZLA, oznakowanie pionowe i poziome –każdy kilometr, punkty 
odżywcze –5; 10; 15; 20 km; punkty odświeżania, sanitariaty, pomoc medyczna –2,5; 
7,5; 12,5; 17,5 km 

 „lotny finisz” -miejsce wydarzeń Radomskiego Czerwca ’76 skrzyż. ul. 25 Czerwca 
/Kelles-Krauza (ok.6 km trasy) 
 
V.UCZESTNICTWO 
Do klasyfikacji w ramach Mistrzostw Prawników Okręgu Radomskiego w 
Półmaratonie dopuszczone są osoby wykonujące stale zawód prawniczy (sędzia, 
prokurator, adwokat, notariusz, radca prawny, komornik, asesor, aplikant, 
referendarz, asystent sędziego, asystent prokuratora) na obszarze właściwości Sądu 
Okręgowego w Radomiu oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą 
oświadczenie o stanie zdrowia na zasadach przewidzianych przez organizatora VI. 
Półmaratonu Radomskiego Czerwca ‘76. 
 
VI.ZGŁOSZENIA , KONTAKT i OPŁATA 
1.Rejestracja uczestnika  na zasadach przewidzianych przez organizatora 
półmaratonu (udostępnione na stronie www.biegiemradom.pl) do dnia 21.06.2018 r. i 
dodatkowo zawiadomienie Radomskiego Stowarzyszenia Prawników w formie 
elektronicznej o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, miejscu wykonywania zawodu 
prawniczego umożliwiającym weryfikację i numerze startowym na adres 
rsp@kancelariagrzmil.pl wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych przez Radomskie Stowarzyszenie Prawników w celu klasyfikacji wyników 

http://www.biegiemradom.pl/


biegu i w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca wykonywania zawodu 
prawniczego. Brak pełnej klauzuli skutkować będzie usunięciem zgłoszenia i jego 
nieskutecznością. 
2.Kontakt: e-mail rsp@kancelariagrzmil.pl 
3. Opłaty jak w regulaminie VI.PÓŁMARATONU RADOMSKIEGO CZERWCA'76 
 
VII.KLASYFIKACJE 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Mistrzostw Prawników Radomia w 
półmaratonie. 
Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn do 40 lat i powyżej 40 lat. 
 
VIII. 
NAGRODY W RAMACH MISTRZOSTW PRAWNIKÓW OKRĘGU RADOMSKIEGO 
Miejsce I w kategoriach wiekowych - dyplom 
Uczestnicy, którzy ukończyli bieg: pamiątkowe odznaki 
 
IX .POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu  
VI.PÓŁMARATONU RADOMSKIEGO CZERWCA'76. 

 


