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Team 360° powstał z połączenia sił zawodników startujących poprzednio w teamach
Adventura, Salomon Adventure Team, Mapy Ścienne Beata Piętka i Trezeta. Razem
zaczęliśmy startować  w 2008 roku; pierwszy start pod szyldem 360° miał miejsce w
sierpniu 2008. Od tego czasu razem podróżujemy po kraju i świecie, ścigamy się  i
organizujemy zawody – czyli robimy to, co lubimy. Więcej o teamie i jego działalności
– właśnie tutaj...
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 ... rzucił Maciek Mierzwa podczas naszej codziennej,
porannej konferencji telefonicznej. Chodziło o PK 44, czyli punkt na treku po
cut-offie. Najwyraźniej Navigatorzy nie doszacowali własnych sił - bo
właśnie dojeżdżają do kolejnego przepaku i strefy cut-off, która zamyka się
o 14.00. Czasu mają więc sporo i mieliby go pewnie dość nawet wtedy,
gdyby zdecywali się ów punkt zaliczyć...
  A czemu tak marudzę z rana? Wszystko przez nich. Bo zdążyliśmy się już
przyzwyczaić do myśli, że polski team uplasuje się w pierwszej dziesiątce. I
zachciewa nam się więcej - może siódme, może szóste a może piąte
miejsce? Za piąte już płacą (ponad 5 tys. dolarów), więc poza prestiżem
bodziec jest, że tak powiem, wymierny.
 
 Tymczasem walka o czołowe lokaty robi sie coraz bardziej interesująca.
Ostatnim rzutem taśmy - jak mawiają klasycy komentarza sportowego - na
strefę wpadli Amerykanie z Nike'a, którzy mieli na przepakowanie się i
wyjście 20 minut. Ledwo zdążyli, ale drzemkę już musieli zaliczyć w
odległości 150 metrów (regulamin) od zadaszonego przepaku. Sprawę
komplikował fakt, że w nocy zaczęło padać.
  Nie zdążyli na przepak Szwedzi z Lundhags, ale w ich wypadku chyba nie
wyjdzie to w ogólnym rozrachunku najgorzej. Zaliczyli bowiem sporo PK na
poprzedzających przepak rowerach; stracili  niewiele (4 PK, bo na dwa
"odstawione" kajakowe nie popłynął chyba nikt), za to się wyspali pysznie i
mają teraz mnóstwo sił i czasu. Słabną Oriony; reporter sleepmonster.com
donosił ponadto, że płakały i odmawiały wyjścia na dalszą część trasy
dziewczyny z Quechuy i bodaj ekipy z RPA. Na tym tle ogólne
samopoczucie i zdolność do konkretnapierki Navigatorów wygląda wręcz
sielankowo. Do mety jeszcze kawał; najpierw prawie 40 km treku w bardzo
trudnym terenie, potem ponad 70 km na rowerach i na deser znowu z buta  -
wedle Maćka, prawdopodobnie coasteering. Czyli po krzakach i noga za
nogą. Zresztą - tempo wszystkich ekip jest teraz zbliżone. Niezbyt wysokie.
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