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ARWC : META !!!

Napisa! Kshysiek dnia 14/11/2009 11:20:00

Po 6 dniach #cigania si$ w najró!niejszych warunkach pogodowych. Ze szcz$#ciem i ci$!kim
pechem, polski team Navigator RaidLight dotar" na met$ Mistrzostw %wiata Adventure Racing!
Ostatni odcinek wzd"u! pla!y, w wi$kszo#ci przebiegli. 
No i rezultat, prosz$ pa&stwa! Wszystko wskazuje na to, !e b$dzie pi'te miejsce!!!! 
Maciek Dubaj, Justyna Fr'czek, (ukasz Warmuz i Pawe" Moszkowicz - uzyskali najlepszy rezultat
w historii polskich teamów!

 

Dobiegli oko"o 10:30. Justyna mówi, !e ostatni trekking by" bardzo przyjemny. Bez ska",
wi$kszo#) po pla!y. Na pocz'tku trzeba by"o przep"yn') kilkaset metrów w morzu (team nie
zabra" pianek). Nie skar!yli si$, bo czuli ju! met$.
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Crédito Pessoal Barclays
Até 20.000 *, com a prestação mais
baixa do mercado. Faça a simulação!
www.BarclaysFinance.pt

As suas Vidas Passadas
Descubra aqui quem foi e onde viveu
numa vida passada. 4e/s
www.Vidas-Passadas.com
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W"a#ciwa walka o pozycje mia"a miejsce wcze#niej. Na odcinku rowerowym prze#ladowa"a ich
fatalna pogoda, z"apali te! dwie gumy i zasypiali za kierownic'. 

Ale ju! siedz' w Peniche - jedz', pij' odpoczywaj'.

 

P!askie  Najpierw najstarsze  Od#wie$

Komentarze s' w"asno#ci' ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialno#ci za ich tre#).

Autor W!tek

Pylik Napisany: 14/11/2009 11:31  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:31

zainteresowany

Zarejestrowany:
9/2/2009

Sk'd:
Kraków/Warszawa

Postów: 10

 Odp: META !!!
GRATULACJE !!!! Jestem dumny, !e Polska ma tak' dru!yn$ AR. Dobra
robota!!!

SZUWAR Napisany: 14/11/2009 11:56  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:56

napieracz

Zarejestrowany:
16/6/2005

Sk'd: Pozna"

Postów: 241

 Odp: META !!!

WIELKIE GRATULACJE !!  
tradycyjnie mistrzostwa #wiata dostarczy"y mega
emocji, pi$kne dzi$ki Wam za to, takie wydarzenia
motywuj' do treningów i udzia"u w zawodach AR 

(nawiasem mówi'c obstawi"em 5 m-ce) 

Mistral Napisany: 14/11/2009 12:27  Zaktualizowany: 14/11/2009 12:27

napieraj!cy

Zarejestrowany:
26/12/2005

Sk'd: Warszawka

Postów: 88

 Odp: META !!!
Brawo Nawigatorzy! Brawo Justyna! Co za klasa! Prognozowa"em w
cicho#ci 6 miejsce, a tu jeszcze lepiej! Wzi') udzia" w rodzimej imprezie,
gdzie startuj', to rado#) dla duszy.

suri Napisany: 14/11/2009 12:40  Zaktualizowany: 14/11/2009 12:40

napieracz  Odp: META !!!
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Zarejestrowany:
21/11/2005

Sk'd: Maastricht

Postów: 326

Jestescie niesamowici, BRAWO!!!!! 

Kondziorek Napisany: 14/11/2009 12:42  Zaktualizowany: 14/11/2009 12:42

kibic

Zarejestrowany:
5/4/2004

Sk'd: Pozna"

Postów: 16

 Odp: META !!!
Wielkie wielkie gratulacje!!! Niesamowity wynik, jeszcze bardziej
niesamowite emocje, jakie dostarczyli#cie nam przez ca"y tydzie&.
BRAWO!! BRAWO!! BRAWO!!

TJ_3M Napisany: 14/11/2009 12:44  Zaktualizowany: 14/11/2009 12:44

napieracz

Zarejestrowany:
20/7/2004

Sk'd: << 3M >>

Postów: 266

 Odp: META !!!
Fajnie si$ kibicowa"o czytaj'c TAKIE relacje. 

Gratulacje! Nie tylko bu"a, ale i TAKTYKA! 

rocha Napisany: 14/11/2009 12:47  Zaktualizowany: 14/11/2009 12:47

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk'd:

Postów: 62

 Odp: META !!!
Dzi$kuj$ i gratuluj$

brzenki Napisany: 14/11/2009 12:59  Zaktualizowany: 14/11/2009 12:59

zainteresowany

Zarejestrowany:
18/11/2008

Sk'd:

Postów: 3

 Odp: META !!!
WIELKIE GRATULACJE !!!

Navigatorzy dostarczyli wielkich emocji przez ca"y tydzien 

BRAWO!! 

piotr_s Napisany: 14/11/2009 13:17  Zaktualizowany: 14/11/2009 13:17

kibic

Zarejestrowany:
28/11/2007

Sk'd:

Postów: 31

 Odp: META !!!
Chyl$ g"ow$ przed Wasz' psyche, wytrzyma"o#ci' fizyczn' i

umiej$tno#ciami. To by"a wielkie, wielkie prze!ycie Wam kibicowa)  
Piotrek S
www.silne-studio.pl
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Bazyl Napisany: 14/11/2009 13:25  Zaktualizowany: 14/11/2009 13:25

kibic

Zarejestrowany:
28/1/2008

Sk'd:

Postów: 33

 Odp: META !!!
Wielkie gratulacje i podziw. Mega wynik.
Dzi$ki za dostarczone emocje. 
Tylu postów na napieraj to chyba nie by"o "'cznie przez ostatnie pó" roku 

 

Bazyl

Kshysiek Napisany: 14/11/2009 13:32  Zaktualizowany: 14/11/2009 13:32

Webmaster

Zarejestrowany:
19/8/2003

Sk'd: z Hawajskiej

Postów: 2673

 Odp: META !!!
Jest ju! uaktualniony leaderboard!
Polacy na 5 !!!

Damiano Napisany: 14/11/2009 13:39  Zaktualizowany: 14/11/2009 13:39

zainteresowany

Zarejestrowany:
28/9/2008

Sk'd:

Postów: 3

 Odp: META !!!

 Pe"en szacun  gratulacje i dziekuje za tygodniowe emocje 

misiorek Napisany: 14/11/2009 13:56  Zaktualizowany: 14/11/2009 13:56

kibic

Zarejestrowany:
13/4/2007

Sk'd: BIELSKO

Postów: 35

 Odp: META !!!
G R A T U L A C J E !!!!

MEGA SZACYUN DLA CA(EJ POLSKIEJ EKIPY!!!

trzeba by) twardym jak ska"a i miec mega psyche, !eby dokonac takiego
wyczynu! 
a! normalnie mokro w oczach jak sie takie co# obserwuje!
GRATULACJE DLA LOGISTYKI!

Gauss Napisany: 14/11/2009 13:56  Zaktualizowany: 14/11/2009 13:56

support

Zarejestrowany:
23/12/2007

Sk'd: Supernova

 Odp: META !!!

GRATULACJE WIELKIE  
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Adventure Team

Postów: 41

Kazig Napisany: 14/11/2009 14:05  Zaktualizowany: 14/11/2009 14:13

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk'd: Warszawa

Postów: 822

 Odp: META !!!
Wycofuje si$, z tego, ze mi si$ nie podoba ta formu"a.

Formu"a z punktami bonusowymi i podpunktami jest moim zdaniem
rewelacyjna. Trzeba to tylko zrozumie).

Wprowadza wiele ró!nych kombinacji, zwi$ksza rol$ suportu, poprawia
spektakularno#) i miodno#) #ledzenia.

Zespo"y si$ spotykaj' ca"y czas, dla nich to mniej nudne, troch$ gorzej, !e
wiedz' troch$ mniej na którym s' miejscu, ale ta rola przechodzi na
support.

Cutofy powoduj', !e ka!dy ma szanse taki rajd uko&czy), a nie, !e jest
wyrzucany z rajdu po kilkunastu godzinach, jak to bywa"o na AT.

Cutofy powoduj', !e mamy takie mini rajdy w rajdzie. Zespo"y gin' i si$

odnajduj' z jakimi# chorymi strategiami  

Chcia"bym, !eby BERGSON by" w tej formule, inne rajdy

Zanalizujmy. To tak, Nie uda"o si$ odrobi) strat ze Stage2, rozumiem, !e
wtedy (ukasz by" chory. To 3pkt. Drug' cz$#) rajdu tak samo jak najlepsi,
nawet lepiej. Przez drobne b"$dy na treku S3 uciek" jeden punkt na
rowerze. Mo!na si$ te! zastanawia), czy nie lepiej by"o tak jak HH
odpu#ci) 32 i zebra) w zamian dwa ostatnie punkty na rowerze. +al 44,
trzeba tam wróci) i obi) morde lokalesowi. I mog"o by) jeszcze lepiej.

HH. Chyba na SM pisz', !e spali 4h ciurkiem po kajakach, szacun, !e tyle
mogli

Orion i Nike, nie odrobili zadania domowego, nie zrozumieli chyba do
ko&ca formu"y, w ka!dym razie nie docenili przeciwnika jakim jest
up"ywaj'cy czas. Tak z sob' walczyli, !e chyba nie zauwa!ali innych. No i

musieli spa) w myjni 

Czapki z g"ów dla Lundhags, pog"ówkowali i mimo wtopy na cutofie
wyci'gn$li wynik

rainmaker Napisany: 14/11/2009 14:06  Zaktualizowany: 14/11/2009 14:06

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk'd: Pozna"

Postów: 24

 Odp: META !!!
Zwró)cie uwag$ na OS-Direct, Ukrai&cy swego czasu walczyli równo z
naszymi, a nawet byli wy!ej! Jedna z"a decyzja! Zrobili ca"y kajak i ca"y
rajd im si$ posypa".. sko&czyli na 19 pozycji.

Szacun dla ca"ej ekipy Navigatorów "'cznie z supportem za taktyk$!

konrad Napisany: 14/11/2009 14:07  Zaktualizowany: 14/11/2009 14:07

kibic  Odp: META !!!
Gratulacje!!!
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Zarejestrowany:
29/6/2007

Sk'd: Olkusz

Postów: 30

 

Dzi$ki za te wszystkie emocje przez ca"y tydzie&.

monia Napisany: 14/11/2009 14:21  Zaktualizowany: 14/11/2009 14:21

napieraj!cy

Zarejestrowany:
31/5/2007

Sk'd: wie#
podwarszawska

Postów: 110

 Odp: META !!!
NAVIGATORZY - Obrigado i GRATULACJE!! wspania"e miejsce, wielkie

emocje. To jest CO%  szacuneczek

a swoja droga ciekawie bardzo, ze HH wygrali, a Lundhagsy na pudle -
Europa ju! dawno nie by"a tak mocna. a ja osobi#cie b. sie ciesze, ze
dziewczyny z Areny sa na przyzwoitym 16 miejscu. dla nich to pewnie o
wiele za malo, ale jak na 4 laski to wynik i tak mega!

BRAWO
zobaczymy jak teraz na szybkim rajdzie w AD b$d' te teamy p$dzi)...

ps. Szuwar, z 5-ym miesjcem byles pierwszy - wiec tez gratki za

obstawienie - ja bylam druga 

Damiano Napisany: 14/11/2009 14:45  Zaktualizowany: 14/11/2009 14:46

zainteresowany

Zarejestrowany:
28/9/2008

Sk'd:

Postów: 3

 Odp: META !!!
Popieram Kazig'a w 100% wed"ug mnie taka formu"a rajdu wprowadza
du!o urozmaicenia w #ciganie si$. Wida), !e sama bu"a i dobra nawigacja

nie wystarczaj', trzeba jeszcze troch$ pomy#le) 

Kshysiek Napisany: 14/11/2009 14:56  Zaktualizowany: 14/11/2009 14:57

Webmaster

Zarejestrowany:
19/8/2003

Sk'd: z Hawajskiej

Postów: 2673

 Odp: META !!!
Ta formu"a ma i wady i zalety. Z zewn'trz wygl'da to zupe"nie
pogmatwanie. Nikt niczego nie kuma. Wi$c dla popularyzacji rajdów, TV
czy jakiegokolwiek medium prezentuje si$ to fatalnie. 

Leaderboard jest o kant d. przez jakie# 2/3 rajdu. Tu te! nie da si$ nic
przewidzie).

Tu np. Navigatorzy mieli przewag$, bo wiedzieli, !e nie da si$ wszystkiego
uzbiera). Znali specyfik$ organizatora. Gdyby kto# inny zrobi" rajd w tej
formule (np. z wi$kszym realizmem), taktyka mog"aby wyj#) zupe"nie
inna. Tu trzeba zna) orga i jego zap$dy. Przesiedzie) ile#tam godzin nad
map', !eby oceni) spraw$. 

Mi si$ to osobi#cie nie podoba. Komplikuje i tak niejasn' formu"$ rajdów.
Dorzuca dodatkowe elementy (support), komplikuje logistyk$ i daje szans$
do nadu!y) (np. sta"y kontakt teamu z logistykiem siedz'cym przed
kompem, gdzie# na drugim ko&cu #wiata i obserwuj'cym z satelity
poczynania teamów).

Dla mnie najlepsza formu"a wielkich rajdów to imprezy typu coast-to-
coast, gdzie nie ma p$tli, jest jasny cel, znana pozycja, ma"a rola supportu
(lub jego brak).

MaciekT Napisany: 14/11/2009 15:36  Zaktualizowany: 14/11/2009 15:36

napieracz  Odp: META !!!
Gratulacje ! ! ! 
Wielkie dzi$ki. 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1043
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Zarejestrowany:
19/4/2004

Sk'd: Z centralnej
Polski z miasta
$odzi

Postów: 242

malutki Napisany: 14/11/2009 16:35  Zaktualizowany: 14/11/2009 16:35

napieracz

Zarejestrowany:
25/11/2004

Sk'd: Gda"sk

Postów: 384

 Odp: META !!!
MEGA WYCZYN, MEGA SZACUN!!!
Gratulacje za mega napieranie i mega glówkowanie!!
Szacunek równiez dla supportu, bez nich nie bylo by tak wysokiego
miejsca.

  

unton Napisany: 14/11/2009 16:54  Zaktualizowany: 14/11/2009 16:54

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk'd: Pozna"

Postów: 65

 Odp: META !!!
Ja si$ z Kshyskiem zgadzam - taka formu"a nie pomaga popularyzacji i
rozumieniu AR, zreszt' zobaczcie, ile#tam osób siedzia"o ca"e noce licz'c
punkciki i sprawdzaj'c tracki...osobi#cie wol$ jasne zasady - startujemy
razem, a kto pierwszy ten lepszy. Tutaj sam do po"owy zawodów nie
bardzo wiedzia"em o co chodzi i jak to wszystko liczy). Co do
kombinowania, to niby fajnie, ale jakby tak dosta) ksi'!k$ z mapami (bo
to by tak chyba wysz"o) na tras$ 700-900 km, to i tak jest nad czym

my#le) 

Z drugiej strony-fajnie, !e nie ma jakich# twardych regu" i !e chocia! kto#

robi takie "inne" zawody, tak dla smaczku 

Ca"e szcz$#cie, !e Navigatorzy ju! w poprzednich latach skumali t$ formu"$

 Raz jeszcze wielkie brawa dla wszystkich!

WiechoR Napisany: 14/11/2009 17:41  Zaktualizowany: 14/11/2009 17:41

napieracz

Zarejestrowany:
4/12/2002

Sk'd:

Postów: 1174

 Odp: META !!!

Serdeczne gratulacje dla ca"ej ekipy 

hiubi Napisany: 14/11/2009 18:17  Zaktualizowany: 14/11/2009 18:17

napieracz

Zarejestrowany:
7/10/2003

Sk'd: Stalowa
Wola

 Odp: META !!!
Formu"y w jakiej rajd zosta" rozegrany warto broni). To dzi$ki niej
prze!ywali#my takie emocje. Przy rajdzie rozegranym w tradycyjny sposób
od po"owy imprezy przestaliby#my si$ emocjonowa), bo ró!nice czasowe
by"yby ju! du!e, a ewentualne zmiany minimalne. No i wy!ej byliby ci z
bu"', g"owa mia"aby mniejsze znaczenie. 
Absolutnie kapitalna jest mo!liwo#) spotykanie czo"owych ekip nawet
kilkukrotnie w czasie rajdu i wspólnego z nimi napierania. kto nie chcia"by
spojrze) w oczy Najków w setnej godzinie walki? W tradycyjnym rajdzie
czo"ówk$ mo!na zobaczy) na starcie i na zako&czeniu. Dla mnie ró!nica

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=239
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1303
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=7
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=52
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Postów: 603 olbrzymia. 
Krytykowanie formu"y wynika z nieporozumienia. Za brak czytelno#ci
odpowiada nie ona, lecz w tym konkretnym przypadku organizator. To on
publikowa" leaderboard z dobowym opó,nieniem- jak na pocz'tku rajdu-_
lub z dwunastogodzinnym jak w ko&cówce, to on jest wi$c odpowiedzialny
za ba"agan informacyjny. A wystarczy"oby aby na ka!dym przepaku s$dzia
zgra" od przychodz'cego zespo"u ilo#c zaliczonych punktów i wpisa" je do
tabelki w necie. Albo wys"a" sms do osoby za to odpowiedzialnej. To nie
tak znów wielkie koszty, a zysk je#li chodzi o czytelno#) czy promocj$
olbrzymi. 
Natomiast rola supportu w rajdzie to faktycznie nieporozumienie.
Nazwa"bym to przerzucaniem kosztów organizacji imprezy na uczestników.

tomekM Napisany: 14/11/2009 18:32  Zaktualizowany: 14/11/2009 18:33

zainteresowany

Zarejestrowany:
2/12/2008

Sk'd: Kraków

Postów: 4

 Odp: META !!!
Hiubi ma 1000% racji. Jaka by nie by"a formu"a zawodów, to je#li przez
po"ow$ zawodów w randze mistrzostw #wiata na stonie organizatorów
wy#wietlana jest informacja o tym, !e wyniki on-line, b$d' dost$pne
wkrótce, a pó,niej jak ju! s' dostepne to z kilku godzinnym opó,nieniem,
to na popularyzacj$ dyscypliny raczej szanse mizerne. A takie
przeprowadzanie relacji z zawodów to niestety nie tylko domena

Portugalczyków ....  

Ale przede wszystkim to wielkie gratulacje dla ca"ej ekipy Navigatorów

Adan Napisany: 14/11/2009 18:39  Zaktualizowany: 14/11/2009 18:39

napieracz

Zarejestrowany:
19/10/2003

Sk'd: z Sulejówka
dzi# wyrusza...

Postów: 2054

 Odp: META !!!

Kazig Napisany: 14/11/2009 18:49  Zaktualizowany: 14/11/2009 19:27

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk'd: Warszawa

Postów: 822

 Odp: META !!!
Rola suportu by"a tutaj tak spora, bo organizator si$ nie spisywa". Je!eli
zadzia"a jaki# sposób rzetelnej informacji, cho)by z parogodzinnym
opó,nieniem to ju! starczy.

Natomiast je!eli s' wyniki w necie z gps, to ju! jest pole do nadu!y) i
za"o!$ si$, !e tak zespo"y robi'. Kto# rokminia map$, dzwoni i instruje
zespó". No ale nie da si$ tego unikn') tak, czy siak

Dla TV lepiej, bo ka!dego dnia co# si$ dzieje. Przez to maj' co pokazywa),
bo zespo"y si$ miksuj'. Normalnie to by"yby rozci'gni$te po setki km i jak
tu nakr$ca) materia"? Zasada pozostaje ta sama, zebra) najwi$cej ile si$
da ze Stage

Na pewno zespo"y maja trudniej, bez dwóch zda&, bo musz' si$ pilnowa)
przez ca"y rajd. Z drugiej strony ca"y czas co# si$ dzieje, a nie tylko t$po
od punktu do punktu..

Zmiana polega na rezygnacji z liniowo#ci na rzecz takiego scorelaufu z
gwiazdk', trasa TR na H by"a by tak ciekawa, gdyby to nie by" scorelauf?

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1495
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=54
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
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Ci$!ki czas dla navigatorów w timach, chyba Forne na SM na sleep
monstrze powiedzia", !e "race is insane" i !e nie ogarnia" nic dalej poza
kolejny punkt w tym momencie

go Napisany: 14/11/2009 20:59  Zaktualizowany: 14/11/2009 20:59

napieracz

Zarejestrowany:
12/3/2003

Sk'd: z Warszawy

Postów: 188

 Odp: META !!!
Przede wszystkim wielkie gratulacje dla timu i dla suportu. 

A wspó"kibicom dzi$kuj$ za "wspólnie" sp$dzone chwile na forum i
komentarze umo!liwiaj'ce komfortowe #ledzenie zmaga& - bez skakania
po necie.

Herci Napisany: 14/11/2009 21:29  Zaktualizowany: 14/11/2009 21:29

napieraj!cy

Zarejestrowany:
14/8/2004

Sk'd: Cz%stochowa

Postów: 101

 Odp: META !!!
Gratulacje dla ca"ego Teamu Navigatorów !!!
%wietne przygotowanie taktyczne i logistyczne. Brawo!

 

Piotrek Hercog
Speleo Salomon

jojo Napisany: 14/11/2009 22:08  Zaktualizowany: 14/11/2009 22:08

kibic

Zarejestrowany:
12/9/2005

Sk'd: Supernova
A.T.

Postów: 22

 Odp: META !!!

wielkie gratulacje 

Adan Napisany: 14/11/2009 22:12  Zaktualizowany: 14/11/2009 22:12

napieracz

Zarejestrowany:
19/10/2003

Sk'd: z Sulejówka
dzi# wyrusza...

Postów: 2054

 Odp: META !!!
Cytat:

to nie chcia"by spojrze) w oczy Najków w setnej godzinie
walki?

Widz$ dwa sensowne rozwi'zania:
-albo przytrenowa) i zbudowa) porz'dny zespó" i zaj!e) im w oczy podczas
wyprzedzania 
-albo pój#) w role fotografa, s$dziego itp. 

Cytat:

Przy rajdzie rozegranym w tradycyjny sposób od po"owy
imprezy przestaliby#my si$ emocjonowa), bo ró!nice czasowe
by"yby ju! du!e, a ewentualne zmiany minimalne

to mam pomys" na kolejn' zmian$: napieramy ile wlezie a o wyniku
decyduje rzut kostk', napi$cie utrzyma si$ jeszcze po nawet po
przekroczeniu mety. Przepraszam, ale je#li napi$cie ma polega) na tym !e
nic nie wiadomo to ja wychodz$.

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=19
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=168
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=482
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=54
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Nawigatorzy #wietnie si$ do tego rajdu przygotowali i chwa"a im za to.
Zapracowali na swój wynik

Ale znajdziecie mnie w pierwszym szeregu przeciwników takiej formu"y.
Naprawd$ jest mnóstwo sposobów, !eby rajd nie by" "nudny" i !eby trzeba
by"o ruszy) g"ow' (wielokrotnie je przytacza"em). 

W sprawie #ledzenia przez GPS:
Problem kierowania przez telefon z przed klawiatury teamem który si$
zgubi" "atwo rozwi'za) wprowadzaj'c pewne opó,nienie do wy#wietlania
tracka w necie - 0,5 h spokojnie powinno wystarczy) by ograniczy) tak'
mo!liwo#) nie ujmuj'c zbytnio z relacji "na !ywo"

Swoj' drog' mi$dzy wierszami pojawia" si$ przy tej relacji ciekawa
propozycja na sport przysz"o#ci, wyobra,cie sobie ekipa w terenie ma tylko
kompas, nadajnik GPS z monitoringiem i satelitarny telefon w formie
s"uchawek z mikrofonem, a nawigator siedzi przed kompem i mapami i

nadaje im na bie!'co gdzie maj' napiera)  
ju! widz$ to centrum zawodów gdzie ka!dy zespó" dostaje stolik z
komputerem przy którym siedz' zgarbieni, spasieni (treningiem przy

kompie) nawigatorzy a suport tylko biega i parzy kaw$ 

MaciejK Napisany: 14/11/2009 22:24  Zaktualizowany: 14/11/2009 22:25

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
Ja bym broni" formu"y. Mnie formu"a si$ podoba. Zaliczamy przede
wszystkim CP a bonus jak chcemy lub/i mo!emy (czas si"a). Limity te! s'
super. Kolejny element w tych szachach. Fajne jest, !e teamy, które nie
mieszcz' si$ w limicie \9cut off) omijaj' etap i startuj' na kolejnym. Tym
samym kontynuuj' rajd. Chodzi o to aby jak najwi$cej teamów
przekroczy"o lini$ mety.

Rola suportu jest kluczowa i przy takiej formule zawsze b$dzie. Orgi nigdy
i nigdzie nie podo"aj' dowie,) wszystkiego dla ka!dego teamu na czas przy
tylu przepakach. Oczywi#cie odnosimy wra!enie, !e orgowie przerzucaj'
ten element logistyki na teamy, ale tak musi w tym przypadku by). I
dobrze. Fajnie jest zobaczy) swojego cz"owieka na przepaku i dosta) od
niego jedzenie i picie jak równie! rozpisan' map$.

Dla czytelno#ci rywalizacji Orgowie na takich zawodach powinni zapewni)
wyniki na wyj#ciu z ka!dego przepaku ko&cz'cego etap. Inaczej wszyscy
si$ frustruj'. W dobie elektroniki to nie powinien by) problem, tak my#l$.

Teamy powinny mie) te! co najmniej 2 nadajniki GPS, aby zawsze jeden z
nich by" sprawny. Mnie do sza"u doprowadza" fakt, !e Niki i HH przez
wi$kszo#) rajdu nie byli widoczni.

Adan Napisany: 14/11/2009 22:41  Zaktualizowany: 14/11/2009 22:41

napieracz

Zarejestrowany:
19/10/2003

Sk'd: z Sulejówka
dzi# wyrusza...

Postów: 2054

 Odp: META !!!
Cytat:

Fajne jest, !e teamy, które nie mieszcz' si$ w limicie \9cut
off) omijaj' etap i startuj' na kolejnym. Tym samym
kontynuuj' rajd. Chodzi o to aby jak najwi$cej teamów
przekroczy"o lini$ mety.

Takie rzeczy wymy#lono i wprowadzono ju! dawno na normalnych rajdach.
Tyle, !e team który opuszcza etap po prostu ustawia si$ w klasyfikacji po
wszystkich którzy si$ za"apali.

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=54


09/12/12 16:00META !!! - ARWC - Newsy - napieraj.pl

Página 11 de 19http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1137

Sebas Napisany: 14/11/2009 23:11  Zaktualizowany: 14/11/2009 23:13

napieracz

Zarejestrowany:
12/4/2006

Sk'd: Kraków

Postów: 198

 Odp: META !!!
Formula, nie formula. WSZYSTKICH dotyczyl ten sam regulamin, te same
mapy i zasady. Nie wiem dlaczego tlumaczycie inne zespoly niewiedza,
nieznajomoscia taktyki i przepisow, deprecjonujac jednak delikatnie wynik
Navi. Nasi ich po prostu oklepali. Byly PK i PK-bonusy, byla jasna sprawa
co decyduje o miejscu w klasyfikacji. 

BRAWO NAVIGATOR - TOP5 NA SWIECIE! PIEKNA SPRAWA

ps. mozliwosc "jazdy" do konca jest swietna, nie wylatujesz z zawodow, za
ktore zaplaciles spora kase po 3PK.

ac-dc Napisany: 14/11/2009 23:31  Zaktualizowany: 14/11/2009 23:31

kibic

Zarejestrowany:
21/3/2006

Sk'd:

Postów: 30

 Odp: META !!!
cytat:
"to mam pomys" na kolejn' zmian$: napieramy ile wlezie a o wyniku
decyduje rzut kostk', napi$cie utrzyma si$ jeszcze po nawet po
przekroczeniu mety. Przepraszam, ale je#li napi$cie ma polega) na tym !e
nic nie wiadomo to ja wychodz$." 

Zdecydovanie zgadzam si$ z Admem i te! wychodz$ 
Strasznie si$ cisz$ !e ten rajd tak si$ uda" Navigatorom !!!!! Super go#cie .
(ukasz- to go#) którego ja namówi"em na rajdy , Maciek bo te! Maciek

(Ma)ki s' mocne w rajowym #wiatku . od Paw"a to si$ wszystko zacz$"o

a Justyna jest super dziewucha i tyle 
Maciej z 360

Kazig Napisany: 14/11/2009 23:36  Zaktualizowany: 14/11/2009 23:36

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk'd: Warszawa

Postów: 822

 Odp: META !!!

znalezione w sieci: jeden z cz"onków Helly Hansen jest gejem 

Orientus Napisany: 15/11/2009 0:14  Zaktualizowany: 15/11/2009 0:14

kibic

Zarejestrowany:
4/2/2008

Sk'd: I&owa

Postów: 35

 Odp: META !!!
Brawo, Brawo, Brawo.......wielkie gratulacje za wyniki.....niesamowite i
jednocze#nie godne podziwu.......osobi#cie jestem pod wra!eniem i poza
tym jestem megadumny !e jako pocz'tkuj'cy rajdowicz mia"em ju! okazj$
zmierzy) si$ (a raczej pobiera) nauki) z tak wspania"ymi zawodniakmi
(zawodniczkami) z Nawigatora.......jeszcze raz gratulacje i wielkie s"owa
uznania za wynik!!!!

Chicken Napisany: 15/11/2009 0:19  Zaktualizowany: 15/11/2009 0:19

napieracz

Zarejestrowany:
24/11/2004

Sk'd: Wolne
Miasto Gda"sk

Postów: 314

 Odp: META !!!
Brawo! Gratuluje! 

Fajnie, !e Polacy pokazuj' w #wiecie na co ich sta).

Z takim progresem w przysz"ym roku pud"o 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=657
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=641
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1268
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=238
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krzycho Napisany: 15/11/2009 0:46  Zaktualizowany: 15/11/2009 0:46

napieracz

Zarejestrowany:
9/12/2002

Sk'd: krakówek

Postów: 314

 Odp: META !!!
Super! Strasznie sie ciesze i serdecznie gratuluje!
Megaszacun i za bu"$, i za rozgryzienie "co budowniczy trasy mia" na
my#li"

 dla wszystkich

robert Napisany: 15/11/2009 7:49  Zaktualizowany: 15/11/2009 7:49

zainteresowany

Zarejestrowany:
24/8/2005

Sk'd: Wroc&aw

Postów: 2

 Odp: META !!!
Gratulacje!!!!

MaciejK Napisany: 15/11/2009 9:10  Zaktualizowany: 15/11/2009 9:11

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
Rob Howard ze SM o roli i udziale supportu teamu HH w zwyci$stwie.

There are two more members of the team as well, their supporters James
Thurlow and Nicola Wiseman, who have literally driven themselves as hard
as the team. Their logistical support has been the ace up the team's
sleeve and they have been using the maps for many hours before handing
them to the team, as well as feeding them, sorting the kit out, repairing
bikes in the middle of the night, trying to find out the results and driving
all over Portugal with little guidance and almost no sleep. Last night they
took it in turns to drive 10km each at a time they were so tired. They've
had only 8 hours sleep during the race ... the team only had 6.

Czyli spali tylko 8 godzin podczas zawodów, podczas gdy team 6 godzin.

Dzi$kujemy supportowi Navigatorów za po#wi$cenie i udzia" w sukcesie !

Well done 

piotrek Napisany: 15/11/2009 10:09  Zaktualizowany: 15/11/2009 10:09

napieracz

Zarejestrowany:
6/4/2004

Sk'd:

Postów: 668

 Odp: META !!!
Wielkie gratulacje dla ca"ego zespo"u!

Pozdrawiam,

Piotr Dymus
Speleo Salomon

Kshysiek Napisany: 15/11/2009 10:15  Zaktualizowany: 15/11/2009 10:15

Webmaster

Zarejestrowany:

 Odp: META !!!
Sebas? Kto co# t"umaczy niewiedz'? 
Navigatorzy zrobili mega wyczyn i to nie ulega w'tpliwo#ci, my tylko sobie
rozmawiamy na temat formu"y rajdu. 

MaciejK - nie nadu!ywaj s"owa "nigdy" i "zawsze". S' wielkie rajdy na
których nie ma supportu, a jest spora liczba przepaków. Np. Eco-
Challenge by" rajdem nie supportowanym. 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=10
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=462
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=105
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=43
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Zarejestrowany:
19/8/2003

Sk'd: z Hawajskiej

Postów: 2673

Postawcie si$ w sytuacji Nike i Orionhealth. Przychodzi do Was kole# i
mówi: najlepsze teamy s' w stanie uko&czy) ca"' tras$. Tak twierdzi" szef
rajdu na samym pocz'tku. Dlaczego macie mu nie wierzy). Navigatorzy
nie wierzyli bo znali Alexandro z poprzednich edycji. Najkacze dali si$
podej#). Na samym pocz'tku rajdu jak szaleni #cigali si$ "eb w "eb z
Orionhealth. Pilnowali by mie) ich w zasi$gu wzroku przez 3 dni. +eby
przez przypadek nic nie zamieszali. A potem... A potem okazuje si$, !e ni
ch... nie da si$ wyzbiera) wszystkiego. 
Mieli pecha, bo punkty w pierwszej cz$#ci rajdu by"y z regu"y trudniejsze
do wyczesania ni! te dalsze. 
Navigatorzy byli bardzo mocni do samego ko&ca. Nie zwalniali, pi$knie
cisn$li przez ca"y czas. Bez b"$dów nawigacyjnych. Rispekt.

Je#li chodzi o formu"$ to dla zawodników dobra (cho) bardzo
zagmatwana). Dla widzów - zw"aszcza tych przed komputerem, fatalna. 
Nawet uaktualnianie rankingu niewiele pomo!e. Po pierwszym dniu na jego
czele by"y 3 szwedzkie teamy. Navigatorzy kr$cili si$ gdzie# w trzeciej
dziesi'tce. Wszystko to by"o strasznie niejasne. Ja nawet nie pyta"em si$
orgów, kto by" najmocniejszy.

Nawet wchodz'c na met$ nie jeste# pewien, któr' zaj'"e# pozycj$. Bo na
ostatnim etapie jaki# team mo!e #mign') punkcik czy 2 wi$cej. I to jest
dziwne. Niejasne. Nieatrakcyjne dla kibiców (nie takich maniaków jak my,
ale dla tysi$cy ludzi, którzy wchodz' na stron$ rajdu i po minucie
wychodz' bo nic nie kumaj').

maciekm Napisany: 15/11/2009 10:43  Zaktualizowany: 15/11/2009 10:43

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk'd: Kraków

Postów: 56

 Odp: META !!!
racja jest to na pierwzy rzut oka pokr$cone i nie da si$ si'#c na 5 minut,
sprawdzi) danego dnia leaderboarda i wiedzie) co sie dzieje na zawodach.
Trzeba po nocy wsta) ok 5-tej i godzink$ sledzi) tracki zanim wyjdziesz do
pracy.. ale czy tak dla statystyki jakies poprzednie zawody zebra"y tyle
postów na forum co XPD?

co do supportu do bardzo ci$zka i odpowiedzialna praca. My si$ dopiero
tego uczymy. W brazylii support mia" bardzo ci$zko bo nie wiedzia" czego
od niego oczekujemy, teraz jest coraz "atwiej.

je#li chodzi o pomoc "zdaln'" to owszem jest taka mo!liwo#c
(analizowania w domu) ale tego nikt nie zabrania i wszyscy mog' to robi).
Support móg" mie) kompa z netem i na bie!'co wszystko analizowa), ale
potzrebne by"yby kolejne osoby, wys"anie 2-go auta, itd..
je#li dobrze pamietam to najwiekszy suport w brazylli liczy" 4 samochody,
ale to juz inna pó"ka finansowa....

co do promocji i atrakcyjno#ci to proponuj$ ruszy) d.. 'przytrenowa)',
z"ozy) niez"y zespó"' wywalic pare kafli z kieszeni, urlop 2 tygodnie i juz za
par$ miesi$cy klasyczne M% w hiszpanii - bez pokr$conych regu".
zapomnia"bym, po drodze mo!naby si$ tak na najblizszym bergsonie
jeszcze zakwalifikowa)..

Czy da"o si$ zrobi) wszystko? Czy gdyby nie poszli po bonusy? Mo!e
spaliby wiecej? Nie du!o brakowa"o.

MaciejK Napisany: 15/11/2009 10:44  Zaktualizowany: 15/11/2009 10:44

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
Krzysztof. 
Moje "nigdy/zawsze" odnosz' sie tylko do portugalskiej formu"y.

Mnie si$ #ledzi"o rajd na kompie ca"kiem fajnie. Track naszych by" prawie
zawsze widoczny, nie tak jak track Ników czy HH.

Przed chwil' wys"ucha"em rozmowy 2-ch amerykanów z USA z Untamed

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
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Adventure (podcast jest na ich stronie). Ich wys"annik raportowa" z mety i
dzieli" si$ ogólnymi uwagami o rajdzie i #wiatku AR. Ich zainteresowanie
skupia"o si$ g"ównie na teamach z Ameryki P"n. Z nimi rozmawiali na
mecie. 
Amerykanie s' pod silnym wra!eniem poziomu jaki reprezentuj' zespo"y z
Europy. Amerykanie mówi' z podziwem i zazdro#cia o
Europejczykach:"They are fast." Reporter z Untamed twierdzi, !e
Europejskie zespo"y zgarnia"yby ca"' kas$ jaka jest do wygrania w
lokalnych zawodach organizowanych w USA. 

Wniosek: jak nasi potrzebuj' kasy to ta jest do wzi$cia w USA  

Stara"em sie te! zrobi) porównanie jak HH radzi" sobie na trasie w
porównaniu z Navigatorami. Spisa"em CP i bonusy jaki podaje org na
leader boardzie do Excela. I co? Suma punktów z poszczególnych sekcji i

etapów jest mniejsza ni! total jaki podaje org. Ale jazda  
Ciekawe, na którym miejscu uplasowaliby si$ nasi gdyby nie choroba
(ukasza ?

I jeszcze jedno. 
W przysz"orocznych mistrzostwach w Hiszpanii formu"a ma by) "klasyczna"
a nie "portugalska". Tak powiedzia" korespondent Untamed powo"ujac si$
na to co us"ysza" na miejscu. A w 2011 ARWC w Polsce !

MaciejK Napisany: 15/11/2009 10:50  Zaktualizowany: 15/11/2009 10:50

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
Jedno pytanie do tych co wiedz' lepiej, bo d"u!ej w AR siedz'.
Q: Dlaczego w ARWC nie by"o teamów z Niemiec ? Czy AR w Niemczech
nie istnieje? To du!y i bogaty kraj !? Jak to wyt"umaczy) ?

mik Napisany: 15/11/2009 10:55  Zaktualizowany: 15/11/2009 10:55

napieracz

Zarejestrowany:
11/1/2004

Sk'd:

Postów: 330

 Odp: META !!!
Ja, podobnie jak Adan i ac-dc, wysiadam. To prawda, obserwuj'c
forumowiczów i ich reakcje, by"y emocje - najwi$ksze w historii. Powód?
Od pocz'tku do ko&ca NIC a NIC nie by"o jasne, ani wiadome. Jak pisze
Kshysiek - "Nawet wchodz'c na met$ nie jeste# pewien, któr' zaj'"e#
pozycj$". Jednym s"owem - CHORE! Czyli wszyscy kibole do ostatniej
chwili mog' wierzy), !e b$dzie Misiostwo %wiata. A w innych rajdach
wida), !e b$dzie 3-cie, 5-te miejsce. I to nie na mecie a w trakcie
zawodów. I wtedy jest rado#), emocji ni ma. Podoba mi si$ pomys"
rzucania kostk' na mecie. BWC - nie id, t' drog'. Tyle o formule.

A wynik?!

NAJLEPSI W HISTORII POLACY NA
MISTRZOSTWACH ŚWIATA!!!
NAVIGATOR RaidLight
Moc by"a z Wami. 
A o tym jaka to moc i jaki jej zapas niech #wiadczy fakt, !e w domu, w
"rezerwie" pozostali tacy GIGANCI jak S"awek (abuzi&ski, czy Mirek
Szczurek...

Kto z kolegów i kole!anek podskoczy?! 

MaciejK Napisany: 15/11/2009 11:11  Zaktualizowany: 15/11/2009 11:11

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

 Odp: META !!!
To nie tak, moim skromnym zdaniem, MIK.
Dla tych co #ledzili wy#cig non-stop, spisywali punkty na jakie nasi weszli
(z traków) i robili symulacje, jak Yakas, by"o wiadomo jak naszym idzie,

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=63
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
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Sk'd:

Postów: 26

gdzie si$ plasuj'. Orgowie te symulacje zacz$li "prostowa)" podaj'c wyniki
po etapach (ok, z opó,nieniem) w tabeli wyników (leader board). Ten
wy#cig to nie by"a ruletka, jak sugeruje analogia do rzutu kostk'. To by"y
szachy. Wygrali Ci którzy mieli bu"$ i dobr' taktyk$. Nasi mieli to i to i
gdyby nie os"abienie (ukasza to... kto wie? Tak to widz$.
PS. Gratujacje dla Ciebie za GEZNO.

mik Napisany: 15/11/2009 11:21  Zaktualizowany: 15/11/2009 11:21

napieracz

Zarejestrowany:
11/1/2004

Sk'd:

Postów: 330

 Odp: META !!!
O.K. przyjmuj$ punkt widzenia i prostuj$:
Nie - "wszyscy kibole", tylko "wszyscy kibole, tacy jak ja, którzy nie
#l$czeli przed kompem dniami i nocami, nie spisywali punktów z traków,
nie robili symulacji, tyko, po prostu - kciuki 3mali".

Grunt,!e pomog"o 

MaciejK Napisany: 15/11/2009 11:44  Zaktualizowany: 15/11/2009 11:44

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
Rozumiem Ciebie, MIK.
Nie uwa!am, !e formu"a portugalska jest z"a. Ona jest inna.
Uwa!am, !e fajnie by by"o aby rajdy by"y organizowane w tej formule i
formule klasycznej. Ró!norodno#) jest dobra.

Na Sleep Mosnsterze natkn'"em si$ na taki komentarz reportera Untamed
z USA.

I can't get passed the fact this race format is so different. Like snooker vs
American billiards. I think any honest analysis must point that out. Not a
better/worse judgement, but a frank, neutral assessment. Need to
consider it further. 

Podkre#la, !e ten format jest inny. Ani z"y, ani dobry. Inny.

Bonusy i limit czasowe to fajna sprawa. Kto nie mie#ci sie w limicie
sugerowanym przez orgów jedzie na nast$pny etap sugerowanym przez
orgów skótem. Rezultat tego jest taki, !e w jedym czasie bardzo du!o
teamów l'duje na mecie. Jest fiesta i ...jest medialnie.

Kazig Napisany: 15/11/2009 11:44  Zaktualizowany: 15/11/2009 11:55

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk'd: Warszawa

Postów: 822

 Odp: META !!!
W Abu Dhabi z Niemców startuje Faris Al-Sultan z ekip', to jest taki do#)

mocny go#ciu 

Informacja mo!e by) dost$pna po danym cutoffie.
Zespo"y po pierwszych dniach ju! wiedz' z jakimi kilkoma timami si$
#cigaj'. Poza tym i tak i tak trzeba zbiera) wszystko. Dlatego jak kto# ma
wi$ksza fantazje pod koniec to mo!e zosta) M%

MaciejK Napisany: 15/11/2009 11:48  Zaktualizowany: 15/11/2009 11:48

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
Na rajdzie 360 w Olsztynku, Igor wprowadzi" ide$ bonusa w !ycie. Tak jak
to odebra"em. Jak przep"yn$lo si$ 150 m przez jezioro, to bonusem by"o
skrócenie trasy rajdu o 6 km czy co# tam. Teamy mog"y p"yn'), nie
musia"y. By" wybór. By"y szachy. By"y emocje.

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=63
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
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Yakas Napisany: 15/11/2009 12:04  Zaktualizowany: 15/11/2009 13:02

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk'd: Wwa

Postów: 147

 Odp: META !!!
Po pierwsze wielkie wielkie wielkie gratulacje dla NAVIGATORÓW za
ogromne osi'gni$cie! 5. miejsce na ARWC. Wow! Jeszcze tydzie& temu
wszyscy w to wierzyli#my, ale nie potrafili#my sobie tego wyobrazi) - a
teraz sta"o si$ to rzeczywisto#ci'! Brawo!!! Logistykom zespo"y te! nale!'
sie wielkie gratulacje, bo w ZNACZ-CY sposób przyczynili si$ do tego
niesamowitego sukcesu.

To by" niesamowity tydzie&, #ledzenie zawdodów wci'gn$"o mnie totalnie...
mam nadziej$, !e uda"o mi si$ co# obja#ni) pisz'c komentarze i tworz'c
nasz leaderboard. Dzi$ki wszystkim za dyskusj$, wspólne
#ledzenie/kibicowanie i uzupe"nianie tabeli wyników.

[Pozota!a cz"#% posta nt. formu!y rajdu XPD i trackingu GPS na zawodach AR
przenios!em]

PS
Navigatorzy jako jeden z pi$ciu najlepszych zespo"ów AR na #wiecie
MUSZ- mie) sensown' stron$ www, a tu co# nie dzia"a. W kwestii
marketingu jednak przyda"oby si$ troch$ podej#cia jakie reprezentuje
Speleo - to jest potrzebne!

Yakas Napisany: 15/11/2009 12:12  Zaktualizowany: 15/11/2009 13:00

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk'd: Wwa

Postów: 147

 Odp: META !!!
PS
Hiubi - jak ranking KRRP po ARWC - Navigatorzy na 1. miejscu!?! Czy
ADAC co# jeszcze mo!e zmieni)?

mik Napisany: 15/11/2009 12:28  Zaktualizowany: 15/11/2009 12:28

napieracz

Zarejestrowany:
11/1/2004

Sk'd:

Postów: 330

 Odp: META !!!
Yakas - patrz nowy w'tek. TU zostawmy miejsce na gratulacje, adoracje,
s"owa podziwu, uznania, uwielbienia, narodowej dumy, chwa"y polskiego
or$!a itp.itd. 

Pozytywnych emocji dostarczy" Pa&stwu: 

N
A
V
I 
G 
A
T
O
R

Dalton Napisany: 15/11/2009 13:24  Zaktualizowany: 15/11/2009 13:35

kibic  Odp: META !!!
Oczywi#cie do"'czam si$ z gratulacjami dla Zespo"u NAVIGATOR

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2701&forum=1&post_id=22846#forumpost22846
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Zarejestrowany:
20/8/2004

Sk'd: Warszawa-
Natolin

Postów: 39

Oczywi#cie do"'czam si$ z gratulacjami dla Zespo"u NAVIGATOR

RAIDLIGHT i jego Supportu.  Pi$kny wynik.

Krzysztof Napisany: 15/11/2009 13:45  Zaktualizowany: 15/11/2009 13:45

napieraj!cy

Zarejestrowany:
12/10/2004

Sk'd: z Zalesia

Postów: 131

 Odp: META !!!
Wielkie gratulacje dla ca"ej ekipy - byli#cie niesamowici!

gawel Napisany: 15/11/2009 14:25  Zaktualizowany: 15/11/2009 14:25

Webmaster

Zarejestrowany:
13/11/2002

Sk'd:
team.napieraj.pl

Postów: 3826

 Odp: META !!!
Gratulacje i wielkie dzi$ki za te emocje! Jeste#cie mocarni! Podziwiam
Wasz' skrupulatno#) i precyzj$ w przygotowaniu do zawodów i
niecierpliwie oczekuj$ na opowie#ci z pierwszej r$ki!

gajo Napisany: 15/11/2009 14:35  Zaktualizowany: 15/11/2009 15:21

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk'd: Kraków

Postów: 50

 Odp: META !!!

Ogromne gratulacje dla ca"ego zespo"u i support'u  Bardzo mocno

wierzy"em w Wasz sukces  REWELACJA!

Kazig Napisany: 15/11/2009 15:40  Zaktualizowany: 15/11/2009 15:40

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk'd: Warszawa

Postów: 822

 Odp: META !!!

A leaderboard jeszcze !yje, OS-Direct awansowa" o 11 pozycji 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=203
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biegacz Napisany: 15/11/2009 21:24  Zaktualizowany: 15/11/2009 21:25

kibic

Zarejestrowany:
17/12/2008

Sk'd:

Postów: 12

 Odp: META !!!
GRATULACJE DLA CA(EGO ZESPO(U.

wirek Napisany: 16/11/2009 9:58  Zaktualizowany: 16/11/2009 9:58

zainteresowany

Zarejestrowany:
2/4/2004

Sk'd: katowice

Postów: 9

 Odp: META !!!
Pozosta"o pogratulowa) i pozazdro#ci) ale tak czysto sportowo!
Irek Waluga Team 360 Stopni

unton Napisany: 16/11/2009 10:05  Zaktualizowany: 16/11/2009 10:05

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk'd: Pozna"

Postów: 65

 Odp: META !!!
...a sleepmonsters ssie, bo napisali ze czek za 5 miejsce odebra"a
quechua...WTF?!

wajtek Napisany: 17/11/2009 0:43  Zaktualizowany: 17/11/2009 0:43

zainteresowany

Zarejestrowany:
29/9/2008

Sk'd:

Postów: 6

 Odp: META !!!
szacunek i WIELKIE GRATULACJE !!

MaciejK Napisany: 17/11/2009 18:56  Zaktualizowany: 17/11/2009 18:56

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
A to co powiedzia" Mike Kloser, podczas gali ko&cz'cej rajd.

Cytat:

Mike Kloser acknowledged the standard of racing this year, praising what
he called "the toughest field ever assembled at a World Championships". 

Czyli by"a to wg niego najtrudniejsza trasa jak' kiedykolwiek pokonywa"
na MISTRZOSTWACH %WIATA AR / najtrudniejsza trasa jak' przygotowano
dla zawodników startuj'cych w Mistrzostwach %wiata AR.

Tym wi$ksze gratulacje dla Navigatorów !!!

Kazig Napisany: 17/11/2009 20:21  Zaktualizowany: 17/11/2009 20:21

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk'd: Warszawa

Postów: 822

 Odp: META !!!
MaciejK, mia"em czwórk$ z minusem, ale imho ,le to przet"umaczy"e#.

Wypowied, jest urwana, ale wed"ug mnie Kloser powiedzia", !e pewnym
rzeczom (formule, standardzie), nie po#wi$cili wystarczaj'cej uwagi, przez
co rajd sta" si$ dla nich najwi$kszym wyzwaniem, wspomina dalej, !e
powinnibyli zmieni) strategie po drugim dniu, czego nie uczynili.

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1506
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Nie generalizuje, a odnosi do swojego zespo"u.

Yakas Napisany: 18/11/2009 9:03  Zaktualizowany: 18/11/2009 9:04

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk'd: Wwa

Postów: 147

 Odp: META !!!
Kazig, te! my#l$, !e bardziej chodzi nie o sam' tras$, a o ca"e
'wyzwanie/walk$' jakie stanowi"y te mistrzostawa. Ale moim zdaniem
Kloser powiedzia" "had had to change" czyli, !e jednak j' zmienili
strategi$.

speleo Napisany: 18/11/2009 18:13  Zaktualizowany: 18/11/2009 18:13

napieracz

Zarejestrowany:
11/3/2003

Sk'd: zyrardow

Postów: 214

 Odp: META !!!
Gratulacje Navigatorzy, super wynik.

artur kurek

MaciejK Napisany: 19/11/2009 8:59  Zaktualizowany: 19/11/2009 8:59

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk'd:

Postów: 26

 Odp: META !!!
Kazig !

Fajnie napisa"es: (4-).

Ja obstaj$ przy moim t"umaczeniu.
Tak rozumiem wypowied, Klosera.
Mo!na ja by"o rozumie) niejako podwójnie, co stara"em sie odda).
Pozdrawiam.
M.

Wszelkie prawa zastrze!one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca"o#ci lub fragmentów niniejszej witryny w jakiejkolwiek postaci bez zgody
redakcji jest zabronione. © 2002-2010 napieraj.pl 
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