
Zaproszenie na „I Ogólnopolskie zawody rodzinne Radców Prawnych i Aplikantów 
Radcowskich o Puchar Dziekana Rady OIRP w Łodzi” w kolarstwie MTB - Rogów, 21 
czerwca 2015 r. 
 
          Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi serdecznie zaprasza na amatorski 
wyścig kolarski typu "mtb", który odbędzie się 21 czerwca 2015 r. ( niedziela) w 
Rogowie (woj. łódzkie). W tym dniu zostanie rozegrany kolejny etap jednego z 
największych wyścigów amatorskich wśród imprez kolarskich w Polsce pod nazwą "SK 
Bank Mazovia MTB Maraton ". Organizatorem cyklu wyścigów rozgrywanych w 
ramach tej imprezy od początku kwietnia do początku października każdego roku jest 
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z/s w Łomiankach ul. Dolna 14/5. Najbardziej 
rozpoznawalną osobą reprezentującą Stowarzyszenie jest b. kolarz zawodowy Cezary 
Zamana pełniący funkcję Dyrektora Sportowego (szczegółowe dane na stronie 
Stowarzyszenia: www. Mazovia. MTB.pl).   
           „I Ogólnopolskie zawody rodzinne Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich 
o Puchar Dziekana Rady OIRP w Łodzi” w kolarstwie MTB odbędą się w niedzielę 21 
czerwca 2015 r. na dystansie ok. 30 - 32 km (w/g klasyfikacji organizatora jest to 
dystans "Fit"). Start i meta wyścigu będą zlokalizowane na terenie Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego należącego do SGGW AR w Warszawie. "Miasteczko" kolarskie 
będzie zlokalizowane w pobliżu Alpinarium i Arboretum oraz Muzeum Lasu w 
Rogowie (będzie możliwość zwiedzania samodzielnie lub z przewodnikiem). W dniu 
imprezy na terenie LZD będzie się także odbywać, dostępny dla wszystkich piknik 
rodzinny o charakterze edukacyjno-ekologicznym pod nazwą: "Lato pod drzewami".  
              Wyścig główny będzie poprzedzony wyścigiem dla dzieci na dystansie 
"Hobby" (po cztery kategorie wiekowe dla dziewcząt i chłopców) o długości ok. 11 km 
z dwoma dłuższymi podjazdami na trasie. Na dystansie "Hobby" mogą startować 
dzieci samodzielnie lub z opiekunami w następujących kategoriach: 
1) dziewczęta:                                 2) chłopcy: 
HK1- ur. w r. 2008 i młodsze,          HM1 (te same roczniki), 
HK2- ur. w latach 2006-2007,         HM2, 
HK3- ur. w latach 2004-2005,          HM3, 
HK4- ur. w latach 2002-2003,           HM4. 
           Dla radców prawnych i dorosłych członków ich rodzin OIRP w Łodzi zawody 
odbędą sie: 
- w jednej kategorii "Open" dla kobiet, 
- dla mężczyzn w dwóch kategoriach wiekowych; I-sza do lat 40, a więc roczniki 1975 i 
młodsze i II-ga roczniki 1974 i starsze.    

Z organizatorem wyścigu ustalono, że dzieci zgłaszane do wyścigu na dystansie 
Hobby przez radców prawnych nie będą wnosić tzw. "wpisowego" a jedynie kaucję za 
numer startowy z chipem. Uczestnicy wyścigu głównego będą zobowiązani wnieść 
opłatę (50 zł w przypadku dokonania tej opłaty na min. 10 dni przed terminem 
maratonu lub 80 zł w dniu zawodów w Biurze Zawodów) i kaucję za numer z chipem. 
Dorośli uczestnicy składają oświadczenie we własnym imieniu, a rodzice 
(opiekunowie) małoletnich dzieci także oświadczenie dotyczące startu dziecka (treść 



oświadczeń oraz numer konta bankowego organizatora na stronie: www.Mazovia. 
MTB.pl) . W tytule płatności prosimy o informację „RADCA PRAWNY” 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.Mazovia. MTB.pl 
W przypadku zgłoszenia się do udziału w zawodach, a także w razie pytań 

prosimy o kontakt z: Pawłem Goździńskim adres mailowy gozdzinski@interia.pl lub 
Jackiem Wawrzynkiewiczem adres mailowy art.lex@wp.pl lub telefon 601 300 447. 

Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów z całej Polski. 
 

Paweł Goździński  
Jacek Wawrzynkiewicz 
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