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DLA CHOREJ POLI CHCE POBIĆ ŻYCIOWY REKORD NA DYSTANSIE PODWÓJNEGO IRONMANA
452 km do pokonania, 30 tys. kalorii mniej na liczniku, czas na wykonanie zadania to 30 godzin. A wszystko w szczytnym celu – dla ratowania zdrowia i ?ycia chorej na bia?aczk? Poli, na której leczenie
potrzebne jest blisko 400 tys. z?. 30 czerwca st. asp. Dawid Ratajek, dzielnicowy z II KP KMP w ?odzi, zmierzy si? najtrudniejszym w swojej sportowej karierze wyzwaniem. W ci?gu zaledwie 30 godzin
zamierza pokona? ponad 450 km podczas morderczego triathlonowego wy?cigu b?d?cego kombinacj? p?ywania, jazdy rowerem i biegu. Trzymamy kciuki i wspieramy !

- Ten projekt jest wyj?tkowy, poniewa? pod wzgl?dem sportowym b?dzie to dla mnie dotychczasowy Mount Everest, ale chodzi w nim o co? wi?cej! Udzia? w tym przedsi?wzi?ciu przyniesie mi nieopisan? satysfakcj? i dum? z
powodu tego, ?e mog? zrobi? co? dla tej dziewczynki - mówi st. asp. Dawid Ratajek. - Jestem osob? silnie uzale?nion? od sportu, który bez wysi?ku i ci?g?ego stawiania wy?ej sportowych celów nie mo?e funkcjonowa?. I
dlatego teraz chcia?bym skumulowan? si??, moc, do?wiadczenie oraz determinacj? wykorzysta? w realizacj? projektu „281,2 mil pomocy dla Poli”.
Pokona dystans podwójnego Ironmana
Start znajdowa? si? b?dzie na jeziorze w Ostrowie Warckim, a do pokonania odcinek 7,6 km wp?aw w ci?gu oko?o trzech godzin. Dzielnicowy b?dzie p?yn?? w asy?cie ratowników WOPR, którzy b?d? dba? o jego
bezpiecze?stwo.
Bezpo?rednio po wyj?ciu z wody Dawid Ratajek wsi?dzie na rower, na którym pokona 360 km. Dystans do Malborka zaj?? ma policjantowi oko?o 14 godzin. Zwie?czeniem wy?cigu b?dzie bieg do Gda?ska pod pomnik
Westerplatte.
?ódzki dzielnicowy mo?e pochwali? si? wybitnymi osi?gni?ciami na dystansie Ironmana. Od 2015 r uko?czy? kilkana?cie zawodów triathlonowych na ró?nych dystansach, pocz?wszy od olimpijskiego, ko?cz?c na jednym z
najtrudniejszych - Hardej Suce. Przygotowuj?c si? do zawodów triathlonowych funkcjonariusz startowa? równie? dla urozmaicenia i zabawy w kilkunastu biegach przeszkodowych i ulicznych, na ró?nych dystansach i
poziomach trudno?ci.
Support team wesprze dzielnicowego
Funkcjonariusz b?dzie bieg? sam, ale formu?a przedsi?wzi?cia dopuszcza udzia? ch?tnych osób, które chcia?yby uczestniczy? w ca?o?ci lub cz??ci przedsi?wzi?cia. Pomoc techniczn? zapewni dzielnicowemu grupa
przyjació?, która b?dzie dba? m.in. o uzupe?nianie straconych podczas wysi?ku kalorii. A jest to bardzo istotne dla ca?o?ci przedsi?wzi?cia zadanie, poniewa? przy tak du?ym ubytku kalorii funkcjonariusz musi uzupe?nia? ich
spadek ?rednio co dwadzie?cia minut. Koledzy z suport teamu b?d? podawa? Dawidowi, oprócz wody i napojów izotonicznych, równie? batony energetyczne, banany i czekolad?. W pogotowiu czeka? b?d? równie? zapasowe
pary butów, zapasowy rower i dwa komplety kó?.
Starty w tego typu imprezach wymagaj? specyficznego treningu. Dlatego roz?o?one na 28 tygodni przygotowania do triathlonu dzielnicowy rozpocz?? ju? w po?owie grudnia 2017 r. Treningi realizuje przed lub po pracy.
281,2 mil pomocy dla Poli
Poczynania walecznego dzielnicowego mo?na b?dzie ?ledzi? na bie??co za pomoc? funpage’a na facebooku: „281,2 mil pomocy dla Poli”. B?d? tam relacje na ?ywo i migawki z poszczególnych etapów wy?cigu. Podczas
ca?ego przedsi?wzi?cia Dawid Ratajek i jego team b?d? zach?ca? do wp?acania ?rodków pieni??nych na leczenia 12-letniej Poli chorej na ostr? bia?aczk? limfoblastyczn?. Wi?cej informacji na temat zbiórki mo?na znale??
na stronie:

https://www.kawalek-nieba.pl/pola-kowalska/
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