REGULAMIN IV CHARYTATYWNEGO BIEGU
EWANGELICKIEGO DUSZPASTERSTWA WOJSKOWEGO
„BIEGNIEMY DLA LENKI”.
1. Organizatorzy i sponsorzy Biegu:
a. Patronat honorowy:
i. Ewangelicki Biskup Wojskowy bp. Płk Mirosław Wola
ii. Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy
iii. Diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
Polsce
iv. Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Tychach,
b. Organizator biegu :
i. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe przy współpracy:
ii. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,
iii. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach,
iv. Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła EwangelickoAugsburskiego
c. Partnerzy organizatora biegu:
i. Roll-Adam Tychy
ii. Lady Barber
iii. Król Meble
iv. Strefa Fitness
v. 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy
vi. Centrum Mody Trend
d. Patronat medialny:
i. Redakcja tygodnika Twoje Tychy
ii. Redakcja tygodnika Zwiastun Ewangelickiego
iii. Redakcja Wiara i Mundur
iv. Strona internetowa luteranie.pl
2. Cel biegu lub informacje
a. Charytatywny bieg na rzecz siedmioletniej Leny Surmy.
„U Lenki zdiagnozowano w 2015 r. złośliwy nowotwór mózgu. Przeprowadzono długą
operację ratującą życie i dziewczynka rozpoczęła chemioterapię. Prawie dwuletnie
leczenie obejmowało również radykalną radioterapię oraz chemię podtrzymującą.
W trakcie leczenia u Leny pojawił się niedosłuch, oczopląs i tzw. zespół móżdżkowy.
Poszerzona o badania molekularne diagnoza wykazała oporność nowotworu

na tradycyjną chemioterapię . Biologiczna agresywność ujawniła się w sierpniu
2017 r. kiedy to nowotwór zaatakował ponownie. Lenka przeszła drugą operację
wycięcia guza, zaczęły się konsultacje dot. dalszego leczenia. W trakcie
przygotowań do reradiacji okazało się, że choroba nabiera tempa – pojawiła się
kolejna wznowa w IV komorze mózgowej oraz przerzut do rdzenia przedłużonego.
Pod koniec grudnia, w czasie 3 miesięcy od ostatniej operacji!, dziewczynka miała
po raz trzeci wycinanego guza.
W Polsce możliwości leczenia Leny zostały wyczerpane, a jedyną nadzieją
na uratowanie jej życia jest podjęcie leczenia zagranicą, nowatorskim protokołem
MEMMAT. Ze względu na agresywność guza terapia musi rozpocząć się
natychmiast! Potrzebna kwota, czyli 140.000 euro to koszt rocznej terapii. Kwotę tę
w błyskawicznym czasie udało się zebrać. Jednak oprócz kosztów leczenia,
potrzebne są środki na leki pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami oraz dojazd i pobyt
na miejscu.”
Popularyzacja biegania jako uniwersalnej formy aktywności fizycznej i
społecznej dla każdego.
b. Promocja Tychów jako aktywnego miasta.
c. Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.
3. Termin, miejsce i trasa
a. Bieg odbędzie się 31 maja 2018 roku.
b. Miejsce startu: Tychy, OW Paprocany
c. Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na OW Paprocany
d. Biuro zawodów będzie czynne, w dniu zawodów, od godz. 8:00
e. Godzina startu 10:00
f. Długość trasy: jedno,
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g. Trasa posiada nawierzchnię: asfalt, dukty leśne
4. Uczestnictwo i zgłoszenia
a. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy:
i. którzy do dnia zawodów ukończyli lat 16.
ii. napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (dla
dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują rodzice
lub opiekunowie prawni).
iii. Uiszczą opłatę startową. ( z opłaty startowej zwolnieni są
uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej)
iv. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako
przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
v. Opłata startowa za uczestnictwo wynosi 30 zł.

b. Zgłoszenie do zawodów następuje za pośrednictwem formularza
znajdującego się na stronie internetowej http://www.tychy.luteranie.pl
c. Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej po dokonaniu:
i. zgłoszenia poprzez Internet
ii. dokonaniu opłaty startowej 30 zł
iii. złożeniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność jw
iv. Umieszczenie na liście startowej równoznaczne jest z prawem do
odbioru pakietu startowego
d. Pakiety startowe
i. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów przy ul. Burschego
20 w dniach 28-30.05.2018 w godzinach od 17:00-19:00 oraz
dniach od w dniu zawodów od 8:00 do 9:00
ii. Pakiet startowy zawiera: talon na posiłek, agrafki, numer startowy
z chipem do pomiaru czasu, Pismo Święte, smycz.
5. Postanowienia szczegółowe
a. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
b. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji
zawodnika.
c. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod
groźbą dyskwalifikacji.
d. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
6. Klasyfikacje i nagrody
a. Pierwszych 3 zawodników w kategorii kobiety i mężczyźni na każdym z
dystansów (7, 14 i 21 km) otrzyma pamiątkowy medal.
7. Program zawodów
a. 8:00 - 9:00 - Biuro Zawodów - wydawanie numerów startowych
b. 10:00 - start biegu
c. ok. 12:00 - posiłek, rozdanie dyplomów i zakończenie
8. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

