
 
 

 

 

VIII Półmaraton  Radomskiego Czerwca ‘76 
VII Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy  

Bieg wirtualny 

                                                              REGULAMIN 

 

 

 
 

ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” 
I. CEL 
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu 

– upamiętnienie wydarzeń Radomskiego Czerwca ‘76 
– promocja miasta Radomia 

II. TERMIN I MIEJSCE 
– 12 - 30 czerwca 2020 r.                                                                                                                      

– dowolne miejsce  

III. DYSTANS 
– półmaraton 

IV. INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I KONTAKT 

Informacje – www.polmaratonradom.pl ; www.biegiemradom.pl 
Zgłoszenia: – elektroniczne -  www.polmaratonradom.pl; www.cronochip.pl/biegiem-radom do dnia 30.06.2020r. 

Kontakt –  504 574 021;  biegiemradom@wp.pl ; www.polmaratonradom.pl  
Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne, po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia i wpływu na k-to Organizatora 

opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia  jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.  

V. TRASY BIEGÓW 
- start  i meta –  dowolne miejsce 

- przewiduje się możliwość pokonania dystansu na zasadach zgodnych  z obowiązującymi w dniu startu  ograniczeniami sanitarnymi w 
związku z  panującą pandemią , w formule startu  indywidualnego w odstępach  czasowych (np.2-5min.), w Radomiu lub okolicy 

Radomia w terminach  20,21.06 i 27,28.06.2020r. Szczegółowe  informacje dot. godz. i miejsca startu  zostaną uzg. z osobami, które 
zadeklarują udział w tej formule.                           

VI.KLASYFIKACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Po ukończeniu biegu  w terminie do 05.07 zawodnicy przesyłają informację  mailowo na adres  biegiemradom@wp.pl. Bieg bez limitu 

czasowego. 
Dla uczestników, którzy wystartują w formule startu indywidualnego opracowana zostanie dodatkowa klasyfikacja i  zawodnicy                

(K i M), którzy zajmą w kat. open miejsca 1-3 , oraz w kat.wiekowych – 1 miejsca  otrzymają pamiątkowe puchary.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Medale pamiątkowe , koszulki techniczne – wszyscy, którzy ukończą bieg. 

Pakiety startowe – medal, koszulka, numer startowy - zostaną przesłane  do dnia 15.07 na adres podany w zgłoszeniu, lub bezpośrednio 
po biegu dla startujących w formule startu  indywidualnego(zg.z p.V regulaminu)                                                                                                                          

VII. UCZESTNICTWO 
Do startu  dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli : 15-ty rok życia  -posiadają aktualne badania lekarskie                                         

lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia. 
Zawodnicy  niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, lub opiekunów prawnych  na uczestnictwo w biegu. 

VIII. OPŁATY STARTOWE   
 -  50 zł – do 30.06.;                                                                                                                                                   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
-Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 
-dokonanie zgłoszenia przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do 

organizatora. 

SPONSOR STRATEGICZNY   - TREND GLASS 

 

PATRONAT HONOROWY - Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski 

 

PATRONAT MEDIALNY 

Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus;  Radio Rekord; Radio Eska ; Radio VOX ; Echo Dnia;  

Gazeta Wyborcza;CoZaDzien.pl;  RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl 
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