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IMPREZY : ARWC '09 epilog

Napisa! Kshysiek dnia 19/11/2009 11:50:00

Wreszcie po powrocie z Portugalii znalaz"em czas !eby zajrze# do
sieci. Zacz$"em czyta# po kolei wszystkie newsy i komentarze. Ju!
po pierwszych przeczytanych pojawi"o mi si% w k$cikach ust
tajemnicze zakrzywienie z wypuk"o&ci$ ku do"owi, która pog"%bia"a
si% w trakci dalszej lektury. Siedzia"em przed komputerem przez
pó" nocy i jeszcze raz na nowo prze!ywa"em to samo, co kilka dni
wcze&niej na !ywo. Tym razem z perspektywy dystansu 3 tysi%cy
kilometrów dziel$cego Polsk% i Portugali%. Poczu"em zadowolenie,
wzruszenie i wdzi%czno&#, które chc% teraz wyrazi#. 

 

Zadowolenie, 
bo jak nie by# zadowolonym z pracy, która da"a rado&# tak wielu z Was. 
Zawsze pozostaje niedosyt, mogli&my zrobi# co& a nie robi# czego& innego. Na przyk"ad b"%dnie
ulegli&my sugestii, by nie zalicza# tego nieszcz%snego CP 44 na pierwszym treku ostatniego
etapu. Ale z drugiej strony s"usznie
zdobyli&my CP 45, który te! nam odradzano. Niemniej jednak wi%kszo&# naszych za"o!e'
taktycznych okaza"a si% s"uszna, a ich realizacja przynios"a efekt, który mówi sam za siebie. 
Wiemy, !e etapy kajakowe i rolkowe id$ nam coraz lepiej. Wiemy, !e w chwilach kryzysu nie
poddajemy si% i tworzymy zgrany zespó". Widzimy, !e pr%dko&# naszego przemieszczania jest
bardzo du!a. Za to du!o marudzimy na przepakach. 
Ale nie by" to czas siania, a czas !niw. Przyjmowali&my wszystko z odpowiednim spokojem i
„robili&my swoje”.
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!ukasz jeszcze przed startem - pozuje z plakatem ARWC w Cascais

Wzruszenie, 
bo jak mo!na pozosta# oboj%tnym
na taki entuzjazm, wiar%, i
zainteresowanie okazywane przez
Was. 
Odk$d od naszego Korespondenta dowiedzieli&my si% o wielko&ci zainteresowania tym startem,
ca"y czas czuli&my pi$tego zawodnika w postaci tych którzy o nas my&l$. Kiedy w ko'cówce
rozstrzya"y si% nasze losy i po popiciu kawy (Portugalczycy parz$ siekier%) w tawernie zasn%li&my
wszyscy i obudzi"y nas po jakim& czasie dopiero drgawki z zimna, zastanawiali&my si% co musz$
czu# osoby obserwuj$ce &lad naszego GPSu, który zamiera w tak gor$cej dla wszystkich chwili. Na
szcz%&cie zmie&cili&my si% pó(niej jeszcze we wszystkich limitach, a odpoczynek przyda" si%
)ukaszowi który poprowadzi" nas do mety tak, !e szli&my "eb w "eb z Lundhags i Nike &cigaj$c si%
z nimi jak równy z równym. 

Wdzi"czno#$, 
bo po raz kolejny u&wiadomi"em sobie, jak wiele osób zrobi"o dla nas kawa" dobrej roboty, która
zaowocowa"a naszym sukcesem. Dzi%kuj% mojemu zespo"owi.
Justyna, zawsze wprowadza swoj$ osob$ spokój, jest najbardziej pozbierana i zorganizowana z
nas wszystkich. )ukasz ma niesamowit$ zdolno&# koncentracji i niebywa"y spryt. Pawe" zaskoczy"
wszystkich swoim spokojem, wyluzowaniem i zdolno&ci$ tworzenia zespo"u, &wietn$ nawigacj$ ju!
nie zaskakuje – to norma. 
Jeste&my te! pod ogromnym wra!eniem pracy naszego zespo"u supportuj$cego. Alicja Kostecka,
ju! nie pierwszy raz w tej roli. Zawsze wszystko na czas i na miejsce. Po prostu wyczytywa"a w
naszych my&lach co potrzebujemy. Marcin Go"uszka, dzi%ki niemu nasze rowery podczas rajdu
by"y bardziej zadbane ni! kiedykolwiek wcze&niej. Z ogromnym zapa"em i pomys"owo&ci$
wspaniale pracowa" w zespole. Jacek Koz"owski, koncentrowa" si% na pomocy nam w optymalizacji
naszej taktyki. Mimo zdecydowanie ró!nych charakterów podeszli do swojego zadania
profesjonalnie. Boj% si% to pisa#, ale chyba nawet bardziej profesjonalnie ni! my... Byli w tym
samym zespole co my. Pi$te miejsce jest tak samo nasz$ jak i ich zas"ug$.
Dalej musz% napisa# o cz"owieku, który na tym rajdzie spa" chyba najmniej ze wszystkich. To on
zrezygnowa" ze startu na korzy&# wzmocnienia zespo"u przez drugiego nawigatora. Na pewno by"a
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zrezygnowa" ze startu na korzy&# wzmocnienia zespo"u przez drugiego nawigatora. Na pewno by"a
to dla niego trudna decyzja, ale zrobi" to dla dobra zespo"u i z tego punktu widzenia post$pi"
s"usznie i szlachetnie. Mamy u Ma#ka Mierzwy, bo o nim pisz%, du!y d"ug. By" naszym
najgorliwszym kibicem, a na przepakach dostawali&my od niego tysi$ce wskazówek. 

Trekking 2 dnia zawodów. Polski team niewiele ust"powa# czo#ówce



09/12/12 15:48ARWC '09 epilog - Imprezy - Newsy - napieraj.pl

Página 4 de 10http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1138

Dzi%kuj% te! pozosta"ym cz"onkom grupy Navigator, którzy chyba nie !a"uj$ swojej decyzji sprzed
kilku lat o rozszerzeniu sk"adu. Teraz jeste&my wszyscy równymi Navigatorami, ale to nie
przeszkadza nam pami%ta# o pocz$tkach tej marki. 
Dalej dzi%kuj% Krzy&kowi Do"%gowskiemu za
zorganizowanie wsparcia od sponsora. Dzi%ki za
po&wi%cenie przy realizowaniu korespondencji,
co nie zawsze by"o proste przy ograniczonej pomocy ze strony organizatora oraz za Twoj$ wobec
nas przychylno&#. Takich susów jakie dawa"e& ze swoj$ niema"$ lustrzank$ si% nie zapomina.
Na s"owa wdzi%czno&ci na pewno zas"uguje równie! Igor B"achut, który nie maj$c w prawdzie
bezpo&redniego z nami kontaktu przygotowa" na prawd% dobr$ relacj%. 
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Krótki fragment white water 3 dnia 

Pawe# Moszkowicz - si#a spokoju na rajdzie

Na koniec musz% podzi%kowa# wszystkim tym, których nie wymieni"em, a byli zainteresowani
naszym startem i gor$co nam kibicowali. Jestem tym wr%cz zaskoczony na ilu kibiców mo!emy
liczy#! Wiem !e nie jeste&cie zawiedzeni naszym startem. Teraz przed nami przeogromne
wyzwanie, !eby podobne wyniki utrzyma# w przysz"o&ci. Licz% na wasz$ wyrozumia"o&#! A my
b%dziemy „robi# swoje”.

Wiele dyskusji wywo"a"a niecodzienna formu"a zawodów. Nam, jako zawodnikom zaczyna si%
podoba# z roku na rok coraz bardziej. Trasa jest przez organizatorów g"%boko przemy&lana. Tzw.
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podoba# z roku na rok coraz bardziej. Trasa jest przez organizatorów g"%boko przemy&lana. Tzw.
harcerka nie ma praktycznego wp"ywu na wyniki sportowe, stanowi tylko urozmaicenie zawodów.
*ciganie jest na prawd% szybkie i na wysokim poziomie. Ca"y czas jest bat czasu, ci$gle si%
ryzykuje. Nie mo!na odpu&ci# ani na chwil%, bo mo!na wiele straci#. Do tego jest okazja na
przemkni%cie ko"o zespo"u Nike i podgl$dni%cie jak mocno zblazowany Mike Kloser niespiesznie
naprawia dziuraw$ d%tk%. Jedyne co u organizatorów szwankowa"o to aktualizacja leaderboardu.
Przez to by"o znacznie trudniej zorientowa# si% w sytuacji na trasie. Jednak dla chc$cego nic
trudnego. Kibice na napieraj.pl stworzyli swój !ywy leaderboard i wystarczy"o zerkn$# na forum by
zorientowa# si% ko"o którego miejsca si% obracamy. Najciekawsze, !e dzi%ki Wam znali&my swoje
miejsce na mecie zanim ktokolwiek z organizatorów móg"by nam co& na ten temat powiedzie#. To
niesamowite!

Wspólne przygotowanie do kolejnego etapu kajakowego. Justyna jeszcze nie wie, $e czeka j% kurs
po kapok

Us"yszeli&my te! o mo!liwo&ci z"o!enia protestu, który móg"by nas przesun$# przed OrionHealth.
Zdecydowali&my si% jednak tego nie robi#. Mam nadziej%, !e zrozumiecie nasz$ decyzj%. Z tak
uzyskanej pozycji ani my ani pewnie i wy nie byliby&cie w pe"ni zadowoleni. Wolimy, by takie
rozstrzygni%cia zapada"y na trasie w czasie rywalizacji. Nie chcemy te! szuka# powodów do k"ótni
i niech%ci ze strony innych zawodników AR. Pami%tajmy, jest to sport niszowy, nie dotycz$ nas
grube pieni$dze, afery dopingowe, chorobliwe funkcjonowanie zwi$zków sportowych i niech tak
pozostanie. Pami%tajmy o dobrej atmosferze nie zapominaj$c oczywi&cie o ostrej ale sportowej
rywalizacji.
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Dyskusja przed godzin% snu 4 dnia - opracowywanie taktyki i wariantów

Nasz sukces dedykuj% tym wszystkim, którzy nie maj$ odwagi by uwierzy#, !e marzenia mo!na
spe"nia#. Przypomnijcie sobie ile razy sklepali&cie mi ty"ek, lub byli&cie tego bliscy... Na pewno
jeszcze nie jeden raz tak b%dzie. Nie jeste&my wybitnymi fizolami, wy!y"owanymi lekkoatletami.
Nasze starty zawdzi%czamy nie wielkiej kasie od sponsorów „której nikt nigdy nie widzia"”.
Zawdzi%czamy je ukierunkowaniu naszych dzia"a' na cel, wspólny cel. Zafiksowaniu tego d$!enia
i trwaniu przy nim. Im wi%cej z siebie dajemy tym wi%cej dostajemy spowrotem. Jest to mo!liwe
dlatego, !e lubimy to co robimy i tyle.

Maciek Dubaj 
w imieniu swoim i ca"ego zespo"u Navigator RaidLight, czyli
Justyny Fr$czek, )ukasza Warmuza i Paw"a Moszkowicza.

PS: Relacja ju! wkrótce.
PPS: Navigator wymiata nie tylko w rajdach. Ola, córka S"awka )abuzi'skiego wywalczy"a ze
swoim zespo"em 8 miejsce na tanecznych Mistrzostwach *wiata w Szwajcarii.  Mo!ecie zobaczy#

filmik
Gratulacje od zawodników!

 

P%askie  Najpierw najstarsze  Od#wie$

Komentarze s$ w"asno&ci$ ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialno&ci za ich tre&#.

Autor W!tek

kondzi Napisany: 19/11/2009 12:38  Zaktualizowany: 19/11/2009 12:38

napieracz  Odp: ARWC '09 epilog
Po skromno&ci poznasz mistrzów !!!
Wielkie gratulacje i !ycz% w przysz"o&ci jeszcze wi%kszych sukcesów (a wiem

http://www.youtube.com/watch?v=2Nc-Y4FnldM
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napieraj!cy
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21/5/2008

Sk$d: Wwa

Postów: 147

 Odp: ARWC '09 epilog
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12/4/2009
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Postów: 2

 Odp: ARWC '09 epilog

jasiekp Napisany: 19/11/2009 17:07  Zaktualizowany: 19/11/2009 17:07

napieracz

Zarejestrowany:
31/8/2004

Sk$d: Siedlce

Postów: 327

 Odp: ARWC '09 epilog

Czekamy zatem na relacj% 

jojo Napisany: 19/11/2009 18:49  Zaktualizowany: 19/11/2009 18:49

kibic

Zarejestrowany:
12/9/2005

Sk$d: Supernova
A.T.

 Odp: ARWC '09 epilog

jest szacun 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1592
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Postów: 22

tacchino Napisany: 19/11/2009 20:26  Zaktualizowany: 19/11/2009 20:26

zainteresowany

Zarejestrowany:
21/7/2005

Sk$d:

Postów: 10

 Odp: ARWC '09 epilog
Czy zwyci%!asz czy nie,
ja i tak kocham cie
w moim sercu NAVIGATOR

i na dobre i na z"e 

Kazig Napisany: 19/11/2009 22:00  Zaktualizowany: 19/11/2009 22:00

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: ARWC '09 epilog
A tak z ciekawo&ci, zosta"y z"o!one jakie& protesty?

tkp Napisany: 20/11/2009 9:14  Zaktualizowany: 20/11/2009 9:14

napieracz

Zarejestrowany:
14/3/2005

Sk$d:

Postów: 344

 Odp: ARWC '09 epilog
Chylimy czo"a! Tak jak mówisz – tylko nakierowanie na cel – przy du!ej
pracy w"asnej przybli!a Ci% do celu. Wielki szacunek i pozdrowienia!

smukly Napisany: 20/11/2009 9:38  Zaktualizowany: 20/11/2009 9:38

napieraj!cy

Zarejestrowany:
27/12/2006

Sk$d: Bielsko-
Bia"a

Postów: 81

 Odp: ARWC '09 epilog
Pieknie napisane.
Jeszcze raz sk"adam serdeczne gratulacje dla ca"ego zespo"u NAVIGATOR.

Jurek

M-duro Napisany: 20/11/2009 14:38  Zaktualizowany: 20/11/2009 14:38

zainteresowany

Zarejestrowany:
15/12/2008

Sk$d: ? St!d gdzie
si# $cigaj!!

Postów: 6

 Odp: ARWC '09 epilog
Nic nie s"ysza"em o tym by kto& sk"ada" protesty. Jestem raczej przekonany,
!e w czo"ówce nic takiego nie mia"o miejsca, a przynajmniej nie by"o ich
efektów. Niemniej jednak organizator nigdy nie podawa" ich do publicznej

wiadomo&ci wi%c mog"o mi co& umkn$#. 

denatka Napisany: 22/11/2009 22:52  Zaktualizowany: 22/11/2009 22:52

zainteresowany

Zarejestrowany:
22/9/2008

 Odp: ARWC '09 epilog
Co za wysublimowana lekko&# s"ów!
Brat, jak Ci pisanie tak dobrze idzie, to mo!e jak tylko sko'czycie relacj%
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Sk$d: z lasu

Postów: 6

zabierzesz si% za wyniki, dyskusj% i wnioski czego ja i komitet rodzinny bloku

wschodniego Ci !yczy! HO)K! 

kuna Napisany: 23/11/2009 18:52  Zaktualizowany: 23/11/2009 18:52

zainteresowany

Zarejestrowany:
31/8/2006

Sk$d: WROCEK

Postów: 7

 Odp: ARWC '09 epilog
Gratulacje !!!

a co do filmiku na ko'cu to te dziewczyny mo!na by zaprosi# na ma"y pokaz
przed startem w najbli!szych zawodach AR
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