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Z A P Y T A N I E
w  sprawie finansowego wsparcia udziału biegacza Macieja Jędrachowicza w  uitramaratonie.

Szanowny Panie Starosto,

Powołując się na odpowiedź, na moją Interpelację w sprawie utworzenia Funduszu Wsparcia 
Sportowców biorących udział w zawodach rangi międzynarodowej, z której wynika, że Powiat ma wystarczające 
możliwości formalno-prawne, by w uzasadnionych przypadkach udzielić wsparcia sportowców bez konieczności 
tworzenie ww. Funduszu, zwracam się z zapytaniem o możliwość wsparcia łowickiego biegacza Macieja 
jędrachowicza, którego celem jest ukończenie jednego z najtrudniejszych ultramaratonów na świecie, 246- 
kilometrowego Spartathlonu, który odbędzie się 27 września 2019 roku. To bardzo dobra okazja do promocji 
naszego powiatu w świecie.

SPARTATHLON - ultramaraton na dystansie 246 km, trasa prowadzi z Aten do Sparty, a limit czasu 
wynosi tylko 36 godzin. Za "wynalazcę" Spartathlonu uważa się greckiego posłańca Fidippidesa, który miał pobiec 
z Aten do Sparty, aby poprosić Spartańczyków o pomoc przy bitwie pod Maratonem. Według opowieści wyruszył 
w  trasę o poranku i przybiegł wieczorem następnego dnia.

SPARTATHLON to cel, na który Madej Jędrachowicz poświęcił 3 ostatnie lata. W  2016 roku zdobył 
Koronę Maratonów Polskich, w 2017 roku przebiegł pierwszy górski ultramaraton na dystansie 100 km. W  2018 
udało mu się zdobyć kwalifikację na jego biegowe marzenie przebiegając płaską 100 kilometrową trasę poniżej 
10 godzin. Miał również szczęście w losowaniu i jego nazwisko widnieje na liście startowej pośród 400 biegaczy 
z całego świata w  tym tylko 13 Polaków.

W  tym biegu musi posiadać drużynę, która będzie mu asystować na całej trasie biegu. Support jest 
nieoceniony, dzięki niemu łatwiej będzie mu osiągnąć cel, lecz generuje to olbrzymie koszty. Muszą się oni 
poruszać samochodem wcześniej zgłoszonym w biurze zawodów, który wypożyczony zostanie na miejscu w 
Grecji. Wcześniejsze lata pokazały, że aby myśleć o ukończeniu tego morderczego biegu trzeba być 
przygotowanym na każdą możliwą pogodę. Sprzęt sportowy, którego biegacz potrzebuje musi mu zapewnić 
komfort w każdych warunkach, przy tak skumulowanym zmęczeniu i profilu trasy są to najwyższej jakości 
produkty. Po rozmowach z wcześniejszymi biegaczami, którym udało się ukończyć Spartathlon wiadomo, że za 
nawet najmniejszy błąd w zakresie posiadanego asortymentu przez support można zapłacić najwyższą cenę, jaką 
będzie odpadnięcie z wyścigu.
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PRZEWIDYWANE KOSZTY:
Opłata' startowa 600 euro ~ 2570 zł 
Bilety lotnicze (Warszawa -  Ateny -  Wa rsza wa) 550 zł 
Wypożyczenie samochodu na 5 dni 210 euro = SS0 zł 

, -  Bilety lotnicze dla 2 osobowego Supportu (Warszawa -  Ateny -  Warszawa) 1100 zł
Zakwaterowanie dla 2 osobowego Supportu (3 dni w  Atenach 5 2 w  Sparcie) 1100 zł
Sprzęt sportowy: (3 pary butów, opaski kompresyjne na uda i łydki, 4 pary skarpetek kompresyjnych, spodenki 
kompresyjne, długie spodenki biegowe, 2 koszulki termoaktywne, 2 koszulki biegowe, biuza termoaktywna, 
kurtka biegowa wodoodporna, latarka czołówka, plecak biegowy, kije trekkingowe, żele energetyczne, batony 
proteinowe) 5800 zł

OGÓLNY KOSZT: +/-12 000 zł

O tym wydarzeniu co roku piszą wszystkie portale biegowe w  Polsce i na śwlecie. Aby pokazać prestiż 
tego wydarzenia pozwolę sobie zacytować fragment artykułu z wcześniejszych lat portalu Polska Biega:

"Spartathlon" -  morderczy bieg tylko dla wybranych. Spartathlon jak co roku wystartuje dokładnie w 
ostatni piątek września.  To już 35. edycja tej imprezy. Wyścig uchodzi za jeden z najtrudniejszych 
ultramaratonów. Trasa liczy 246 km.

Uczestnicy Spartathlonu wystartują 29 września, punktualnie o godzinie 7:00. Wyzwaniem jest nie tylko 
długość trasy, licząca 246 km, ale zmienne warunki pogodowe i kontrola limitów na poszczególnych etapach. Na 
trasie jest aż 75 punktów kontrolnych, jeśli zawodnik przekroczy limit zostanie zdyskwalifikowany.

Wyścig z Aten do Sparty to prawdziwa gratka dla ultramaratończyków, dla niektórych to prawdziwe 
spełnienie marzeń. 34. edycję Spartathlonu zwyciężył Andrzej Radzikowski z czasem 23 godz. 1 min. 13 sek. Jego 
nazwisko, zgodnie z tradycją, zostało wyryte na pomniku Leonidasa."

Będę ogromnie wdzięczny za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.
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