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Już po raz trzeci raz w Warszawie odbył się charytatywny bieg po schodach jednego z
najwyższych budynków w stolicy. Zawodnicy musieli wbiec na 42 piętro aż 65 razy. Wśród 20
sztafet czteroosobowych nie zabrakło też sztafety z udziałem policjantów. W jej składzie było:
dwóch funkcjonariuszy OPP KSP sierż. Przemysław Abramczuk i st. asp. Karol Piechowski,
policjant z KPP w Białej Podlaskiej sierż. sztab. Krzysztof Iwan oraz jedyna kobieta w zespole –
Marta Chruściel.
Z roku na rok bieg cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Organizatorem biegu jest Fundacja Wsparcia
Ratownictwa RK, która zainicjowała akcję „Biegamy po schodach” - cotygodniowe treningi na schodach warszawskich
wieżowców.
Start pierwszego zawodnika zaplanowano na godz. 9:00 dnia 18 lutego a zakończenie 24 godziny później. Uczestnicy
mieli do pokonania dowolną wielokrotność 42 pięter. Startowali z poziomu -1. Na piętrze 41. dokonywano pomiaru
czasu. Po wejściu na piętro 41. uczestnicy zostali przewiezieni windą na poziom -1, gdzie mogli rozpocząć kolejne
przejście. Na osiągnięcie swojego celu zawodnicy mieli maksymalnie 24 godziny (przerwy techniczne oraz
regeneracyjne wliczały się w limit czasu przeznaczony na pokonanie dystansu).
Symbolicznym celem stawianym wszystkim uczestnikom było zdobycie szczytu Mount Everest – żeby tego dokonać,
należało pokonać 42 piętra 65 razy (co odpowiada wysokości Mount Everestu – 8848 m n.p.m.).
W ubiegłym roku najlepszy okazał się Robert Michalski, który wbiegł na hotel Marriott 104 razy, pokonując 14.196 m,
zdobywając pierwsze miejsce w 24-godzinnym biegu po schodach, Marriott Everest Run. Bieg z sukcesem ukończyły
wtedy 62 osoby, które zdobyły 42 piętra przynajmniej 65 razy. Najlepszą kobietą w biegu po schodach okazała się
Maria Jurkitewicz. Zaliczyła 83 wejścia, czyli 11.329,5 m.
W tym roku pierwsze miejsce zajął Jakub Niedźwiadek, który wbiegł 105 razy na hotel Mariott, pokonując 14.332,5 m.
Wśród pań najlepsza okazała się Dominika Nemiro, zaliczyła 91 wejść, czyli 12.421,5 m. Policyjna sztafeta uzyskała
natomiast wynik 101 wejść, to jest 13.786,6 m. Jeden z jej uczestników Krzysztof Iwan, startujący równocześnie w
kategorii indywidualnej, osiągnął wynik 66 wejść, co daje zdobycie wysokości szczytu Mount Everestu. Bieg policjantów
połączony był z akcją charytatywną i dedykowany podopiecznej fundacji CEGIEŁKOWO PASJA I POMOC Z ŁUKOWA
Dominice Wiśniewskiej chorej na Mukowiscydozę. Policjanci zachęcają do wsparcia Dominiki poprzez wpłaty na rzecz
fundacji (Fundacja Cegiełkowo – Pasja i Pomoc, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431302, NIP
8252172199, Regon 061465154, Nr rachunku bankowego: Bank BGŻ 1420 3000 4511 1000 0002 4996 40).
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