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ISC Adventure Team

Mis Minn asjast arvab?
Finsishist on möödunud 5 tundi ja veteran seiklussportlane Minn
kommenteerib olukorda:
"Vägev võistlus ja vägev formaat, aga pidevalt saime tunda
ebavõrdset kohtlemist ja segadust reeglitega. Tugevatele tiimidele
kehtivad teised reeglid, kui need mis kirjas teistele. Kohati oli
selline tunne nagu oleks lätis võistelnud, et juhid pikalt võistlust ja
mõned tunnid hiljem selgub et Normunds on reeglid ümber teinud ja
leiad end neljandalt kohalt:) Sellise formaadiga võistluse
korraldamiseks peaks olema väga-väga tugev ja distsiplineeritud
korraldustiim ja see on see, mida siin parandama peaks. Praegu ca 5
tundi peale finsihit lebame rannaliival ja joome shampust. Mike
Kloser (Nike) magab praegu meie bussis nagu siga ja meie kõrval
liival magab tiimi navigaator Chris Forne, nina verine. Miks meie ei
maga? Ma ei maga kunagi kui ma joon! Sest magavale joodikule õlu
suhu ei voola!
Mul on hea meel et ma saan oma seiklussportlase karjääri lõpetada
just sellise võistlusega ja sellises kohas nagu seda on Portugal."
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Minn, kas see oli su viimane võistlus?

Kaja

"See oli minu viimane seiklusspordi võistlus. Võib juhtuda et ma
vahel teen mõned hobuste võiduajamised (loe: xdream) veel Eestis,
kui sõbrad mind pehmeks räägivad, aga see oli ilmselt viimane päris
Seiklus"

Mariliis

Kell
John Laughlin säutsub Twitteris: #46 Nike is sleeping in team #37's RV
while the team is out for a swim.
John'i jaoks oli see ujumine, Minn nimetas seda tegevust mingi teise
nimega:D Aga hea, et te ikka selle Urmo vinge autoelamuga sinna
sõitsite- kus muidu oleks endised maailmameistrid magama pidanud;)
Posted by Rain at laupäev, November 14, 2009
Labels: MM, võistlus
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Ilusad sõnad! Minn jääb alati Minniks ja see on lahe:)
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