
Strona główna

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...

Z cyklu "Dobre Rady": trenujcie, trenujcie...
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ARWC - po przedbiegach
pon., 2009-11-09 00:21 — igor

 
 No i. (...), no i wylądował - jak rzekł niezapomniany Siara-Siarzecki w filmie
o gangsterach. Znaczy - zabawa się rozpoczęła. Niestety, miłośnicy
nocnego śledzenia zmagań on-line na razie muszą obejść się smakiem, bo
organizatorów trochę chyba nadmiar obowiązków przytłoczył. Nie ma
(godzina 23.00, niedziela) aktualnych wyników, nie ma newsów z trasy.
Polegamy zatem na doniesieniach z zespołu Navigator - czyli relacjach
Maćka Mierzwy oraz operującego na miejscu supportu.
 
  Wedle zgodnych relacji świadków oraz prognoz, inauguracja zmagań
odbyła się w warunkach takich sobie - pochmurno, deszczowo i tak dalej.
Zgaodnie z przewidywaniami Maćka - po miejskich rekreacjach nieuchronnie
nastąpił coasteering. Ale zanim to się stało, nasi mieli jakiś drobny problem.
Formuła zawodów zakładała, że każdy z zawodników będzie miał do wyboru
jedno zadania. Dowolnośc spora - od nurkowania, poprzez rowerowe fiku-
miku do orientacji po mieście. Gdzieś tutaj trochę czasu Navigatorom
uciekło; potem jednak - wedle zeznań supportującej team Alicji - na rolkach
dali ognia. Maciek M. - śledzący to wszystko na wykresach GPS - oceniał
pozycję zespołu na 13-14. Zamieszanie było jednak duże - nie wszystkie
zespoły zaliczały nawet punkty "obowiązkowe", o bonusach nie
wspominając. Ponieważ zaś - jako było powyżej - organizatorzy nie uporali
się jeszcze z ogłoszeniem, kto co zaliczył i w jakim czasie, pozostajemy -
wraz z zawodnikami - w błogiej nieświadomości.
 
  No dobra - tego nie wiemy, co zatem możemy powiedzieć tak ciut bardziej
stanowczo? Ano to, że pogoda nie będzie rozpieszczać nadal. Monitorujący
prognozy Maciek wspominał "rok temu też wchodizliśmy wysoko - ale nie ak
wysoko, jak oni tym razem. Było 2°C i zacinała z boku śnieżna breja. teraz
tam mają długie treki i rowery; to chyba będą najtrudniejsze etapy na
rajdzie". Mowa o następnych odcinkach, zlokalizowanych w pasmach
górskich na granicy Portugalii  i Hiszpanii. Po zejściu z gór także nie będzie
wczasów, bo whitewater na przemarznięte ciało to nie jest najlepsza
kuracja. Ale, co tam - grunt, żeby nastrój dopisywał. Następne wiadomości
rano - nie przegapcie! 
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