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Navigator RaidLight jadą na Mistrzostwa Świata! Justyna
Frączek, Paweł Moszkowicz, Maciek Dubaj i Łukasz Warmuz
już w tą niedzielę wystartują w Portugalii. Ścigać się będą przez
cały tydzień po górach i wodach niedaleko Lizbony. W zeszłym
roku, na tym samym rajdzie (wówczas nie miał rangi MŚ) zajęli
drugie miejsce. Znają teren, mają doświadczenie. Na pewno tanio
skóry nie sprzedadzą.

Listę startową otwierają niesamowici Nowozelandczycy z Orionhealth - mistrzowie świata z
zeszłego roku. Potem też nie jest lekko. #07 Quechua - Zwycięzcy Raid in France 2009, #08
Lundhags adventure - Szwedzi, którzy najszybciej uporali się z tegorocznym Monsterem
(1000km Explore Sweden), #06 Finowie z multisport.fi dowodzeni przez Petri Forsmana - guru
światowego rajdowania. 
Daleko na liście - pod numerem 46 schował się zimnooki Mike Kloser i jego kompania znana z
tego, że potrafią wygrać zawsze i wszędzie. Od roku mają nieco gorszą passę - kończą na II czy
III miejscu, co w ich przypadku można uznać za porażkę. 



Żeby dodać pieprzu rywalizacji - na starcie pojawi się w pełni rosyjski, w pełni damski team
Arena. Dziewczyny są znane z tego, że potrafią na dużych rajdach walczyć o pozycje na pudle.
Startowały również w Polsce (choć nigdy w pełnym składzie) i zawsze zgarniały wysokie
miejsca.

Formuła rajdu nie zmieniła się w stosunku do tego co działo się w przeciągu ostatnich lat.
Całkowity dystans jest gigantyczny - 907km.
Organizatorzy zaplanowali trasę tak, aby jej charakter zmieniał się z czasem. Początek będzie
nastawiony na szybkość i "bułę", by wkrótce ustąpić technice i nawigacji. Zespoły będą musiały
cały czas mieć na uwadze to ile punktów kontrolnych mają szanse zaliczyć na danych etapach by
zmieścić się w limitach czasowych. 
Zatem, aby ukończyć mistrzostwa świata, nie trzeba podbić wszystkich punktów. 
Prawdopodobnie ta sztuka nie uda się nikomu. Od początku do końca oprócz klasycznego
ścigania, będą rozgrywane "szachy". Swoją pozycję zespoły będą weryfikować co jakiś czas, w
momencie zakończenia etapów. 



Struktura wyścigu jest przewidziana następująco:
39% czasu trekking, 41% rower, 18% kajaki, 1% rolki/trikke

Rozkład etapów jest bardzo skomplikowany - obejrzyjcie dokładny schemat w formacie PDF1

Na koniec jeszcze jedna liczba - przewyższenie = 24 kilometry...

Trzymamy kciuki za polski team. Jutro również wskakuję w samolot by śledzić ich poczynania
na żywo. Zaglądajcie na stronę. Postaram się informować tak często jak się da.
Relacja na żywo znajdzie się oczywiście również na stronie organizatorów2

Zamieszczone zdjęcia pochodzą z zeszłorocznej edycji XPD Portugal.

Ten artykuł pochodzi z napieraj.pl
http://www.napieraj.pl/xoops3

Link do tej wiadomości to: 
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=11254
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