
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...
02.12.2009
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Zawartość pola nie  będzie udostępniana publicznie.
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Gratulacje !!!
sob., 2009-11-14 12:19 — igor

 Ponad 730 kilometrów (tyle wyszło z tracka GPS),
blisko 121,5 godziny (nie licząc prologu) - to tylko suche liczby. Jest jeszcze
jedna - nasi koledzy z teamu Navigator-Raidlight(koleżeństwo, bo przecież
to team mieszany...) zajęli 5. miejsce na mistrzostwach świata AR!!!
Justyna, Paweł, Łukasz, Maciek - wielkie gratulacje ode mnie i reszty
teamu 360° !
 
  Co do lokaty - nie wiadomo tak na 100%, czy przypadkiem nie skończy się
mijsce wyżej. Nadal niepewny jest bowiem zajmującego czwarte miejsce
teamu Oriohealth.com. z Nowej Zelandii, który na trasie się rozdzielił - o
czym już pisaliśmy wcześniej. Na pocieszenie - róznicy w premii finansowej
za 4. i 5. miejsce nie ma żadnej :)
 
  Na pudle wyjadacze - Brytyjczycy z Helly Hansena, Lundhags ze Szwecji
i Amerykanie Nike'a. A nasi tuż za nimi! W pokonanym polu takie firmy jak
hiszpański Buff czy cała koalicja ekip francuskich z Quechuą na czele.
Brawo, brawo !!!
 
  No, to teraz odrobina marudzenia. Na kilkadziesiąt minut przed końcem
rywalizacji rozmawialiśmy z Maćkiem Mierzwą (któremu bardzo dziękujemy
za stały kontakt i niezależną od pory dnia gotowość do udzielania
informacji), gdzie jego partnerzy z zespołu mogliby zaliczyć jeszcze kilka PK
i w ten sposób wskoczyć na pudło. Znaleźliśmy kilka takich miejsc - ale
zgodziliśmy się zaraz, że to łatwo się tak doradza z domu. Na trasie bywa
zupełnie inaczej - o czym zresztą mamy się dowiedzieć od
zainteresowanych... Wywiady bowiem już wkrótce!
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