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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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Czas na pokaz buły
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  "Nasi sa teraz mniej więcej na piątym miejscu; jak
dojdą do mety, to w dyszkę powinni wejść na 100%" - Maciek Mierzwa był
wyraźnie w dobrym nastroju. Nasz informator nie miał wprawdzie zbyt wiele
czasu na rozmowy z kolegami, którzy odpoczywali na przepaku, ale treść
tych pogawędek przekazał. "Chwilkę rozmawiałem z Łukaszem; brzmiał w
porządku, choć spieszyli się, żeby na przepaku godzinkę przespać. Nastroje
dobre i fizycznie też się czują dobrze". To akurat będzie ważne, bo: a) to
dopiero połowa zawodów b) przed ekipami teraz mamucie przeloty piesze i
rowerowe. Nie ma tam za bardzo gdzie skracać; teren nie jest taki górzysty,
jak poprzednio, ale trzeba po prostu drzeć, ile sił wystarczy. Cut-off przed
następnym etapem o północy z czwartku na piątek; trzeba zdążyć przedtem
ukończyć te wielgachne (60/160 km) odcinki i może przy okazji drzemnąć.
 
  Taktyka, obrana przez Navigatorów, najwyraźniej się opłaciła - odpuścili
wprawdzie jeszcze punkty na kajaku, ale zdążyli bez problemów w limicie.
Wiele zespołów spóźniło się na pierwszy cut-off; będą musieli teraz
wiosłować dalsze 40 km, po czym - omijajac kilka punktów trasy pieszej -
dokończą odcinek na butach. Ci, którzy spóźnią się jeszcze bardziej - od
razu jadą na start ostatniego, piątego etapu, czyli tracą kilkanaście PK. Tam
zresztą też nie idą od razu, tylko czekają na pierwszy team. Czyli - po
jabłoniach, jeśli chodzi o ściganie.
 
 Czasu na wyrobienie się w limicie niby sporo, ale Maciek relacjonował, że
Navigatorzy trochę byli zaskoczeni, jak powoli szły ostatnie rowery. Czyli -
wcale nie musi być tak lekko... Z innych spostrzeżeń - wygląda na to, że
rzeczywiście da się huknąć całą trasę. Tak to wygląda, jeśli chodzi o Oriona
i Nike; na razie mają zaliczone wszystkie obowiązkowe PK. Jeśli  nie
"strzelą" znienacka, to wyjdzie na to, że orgowie naciągali na odprawie tylko
troszkę...:) No - ale to dopiero połowa zawodów. Maciek upraszał o
ściskanie kciuków - do czego dołączamy niniejszym.
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