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Navigator Raidlight ko"o

godziny dziewi#tej portugalskiego czasu dotar" na przepak A2 po wielkim
trekkingu i trudnym rowerze. Nie do$%, !e góry jak smoki i na 170 kilometrach trasy
przewy!szenie si&gn&"o 10 000 metrów, to jeszcze $lisko i mroczno. 'ukasz Warmuz dwa razy
zaliczy" bliskie spotkanie z gleb# i to tym samym biodrem, dlatego teraz kuleje i jakby tego by"o
ma"o ma problemy z !o"#dkiem – wymiotowa".

Ankiety
Linki
Pliki
Ranking NZARP
Sklep napieraj.pl

Zobaczcie kilka fotek z trzeciego dnia!
Ofertas de Portugalia
Londres 22*, Paris 22*, Lisboa 24*
Rome 23*, Madrid 22*, Barcelona 22*
www.edreams.pt

Sabes como vais morrer?
Se quiseres, podes passar a saber!
Admite que tens curiosidade... 4e/s
www.ComoVaisMorrer.com

Team napieraj.pl
Blok logowania
Nazwa u!ytkownika:
Has"o u!ytkownika:

Noc by"a zimna, wietrzna i mglista. Nasi darowali sobie jeden punkt omijaj#c tym samym
najtrudniejszy fragment gór. Lec# jak burza, ale teraz musz# troch& odpocz#% i doprowadzi% do
u!ywalno$ci 'ukasza. Na trasie nie bra" !adnych przeciwbólowców, wi&c jak go troch& podkarmi#,
dadz# mu proszki to b&dzie jak nowy. Reszta teamu czuje si& dobrze.
Cytuj#c Mirka Szczurka – przejdzie im kryzys i jeszcze b&d# wojowa%!

Login
Zapomnia!em has!a
Zarejestruj si"

Dzisiaj nad Portugali# wsta" przyjemny dzie(. )wieci S"o(ce a wiatr uspokoi" si& zdecydowanie.
Faworyci nadal id# w $rodku stawki. Nike i Orion id# noga w nog&.
Naszych na os"od& czeka teraz 1000 metrów zjazdu rowerem po serpentynach takich, !e mucha
nie siada. Nasz korespondent powiada, !e serce ro$cie nawet jak si& zje!d!a nim samochodem.
Kilka fotek z trzeciego dnia:
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P!askie

Najpierw najstarsze

Od#wie$

Komentarze s# w"asno$ci# ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za ich tre$%.

Autor

W!tek

maciekm

Napisany: 10/11/2009 11:51 Zaktualizowany: 10/11/2009 11:51

support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Wreszcie dzwonili
nastroje dobre cho% s"ycha% by"o w g"osie Ma%ka !e par& kilometrów za
nimi...
Punkt 19B by" odwo"any.
pili wod& z fontany, 'ukasza dopad" !o"#dek.
Teraz $pi# do 12 czasu Portugalskiego jeszce 1,5 h i zadecyduja jaki wariant
dalej.
My$l# nad whitewater - p"yn#% czy i$% piechot#.
'ukasz czuje si& ju! lepiej, zjedli wreszcie co$ ciep"ego, odpoczn# i rusz#
dalej.
Maj# pierwsze odciski, ale to nic.
jak wstan#, zadzwoni# i dowiemy si& co postanowili.
Jutro o 21.00 jest pierwszy cutoff na A3 i musz# tam zd#!y%.
maciek

gajo
support

Napisany: 10/11/2009 11:58 Zaktualizowany: 10/11/2009 11:58

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Dzi&ki za info Maciek
szcz&$cie nie potrzebnie

http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1132

troch& si& zmartwi"em tym punktem 19B ca"e
3mamy dalej kciuki!
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Zarejestrowany:
12/4/2007
Sk#d: Kraków
Postów: 50

rocha
support

Napisany: 10/11/2009 13:24 Zaktualizowany: 10/11/2009 13:34

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Rety! Woda w fontannach to same koagulanty! Mam nadziej&, !e nie
odchoruj# tego.
Znaczy w szpitalu.

Zarejestrowany:
30/1/2008
Sk#d:
Postów: 62

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Napisany: 10/11/2009 14:18 Zaktualizowany: 10/11/2009 14:18

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Wstali, czuj# si& dobrze, 'ukasz ze mn# rozmawia" jest ok. Maj# trudne
warunki, trasa wymagaj#ca i wiedza !e musz# skraca%.
Pytanie kiedy i gdzie.
Napewno odpuszcz# 25ABC zy strczy czasu na 26? zobaczymy.
Organizator przeszacowa" limity pokonania trasy (chocia! wczesniej ju!
przypuszczali$my), wszystkie etapy s# d"uzsze i schodza d"u!ej.
Wg orga downhill to dla dobrych ekip godzina, a pierwsze zespo"y mecz# si&
ju! dwie..
najnowsze newsy b&d# po kajakach
maciek
Krzysiek FOTY przysy"aj!!!!!!

elvith
kibic
Zarejestrowany:
9/6/2008
Sk#d: Warszawa
Postów: 17

elvith
kibic

Napisany: 10/11/2009 14:41 Zaktualizowany: 10/11/2009 14:41

Odp: Poranne newsy z Portugalii
OrionHealth dociera do przepaku, Nike troch& za nimi. 9 teamów w trzech
trójkach pogna"o ju! dalej. Ciekawe kiedy ci z czuba b&d# musieli zatrzyma%
si& na d"u!ej.
Szkoda tego leaderboarda - gdyby by" uzupe"niany na bie!#co nie by"oby
problemu. A tak analizowanie poszczególnych tracków wszystkich teamów
jest w"a$ciwie nie do ogarni&cia...
Napisany: 10/11/2009 14:54 Zaktualizowany: 10/11/2009 14:54

Odp: Poranne newsy z Portugalii
GPS si& zaktualizowa" i Navigatorzy pojawili si& jako 8 zespó" od czo"a. A

Zarejestrowany:
9/6/2008

OrionHealth chyba nawet si& nie zatrzyma" na przepaku.

Sk#d: Warszawa
Postów: 17

tob_bno
kibic

Napisany: 10/11/2009 16:31 Zaktualizowany: 10/11/2009 16:31

Odp: Poranne newsy z Portugalii
ida leb w leb z czechami! doslownie dziela ich sekundy
oba teamy maja po tyle samo CP. myle sie?
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Zarejestrowany:
7/11/2006
Sk#d: Stalinogród
Postów: 23

Yakas
napieraj!cy

Napisany: 10/11/2009 16:39 Zaktualizowany: 10/11/2009 16:39

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Rzeczywi$cie wygl#da na to, !e Orion czy Nike si& nie m&czy i od razu zaczeli
Stage 3 czyli downhill. Teraz s# za Navigatorami kilkana$cie/kilkadziesi#t
minut. Not good. Nike zebra" wszytskie CP i bonusy. Orion odpu$ci" jeden
bonus. Mam nadziej&, !e b&d# musieli gdzie$ si& przespa% i nie zbiora tyle
CP co nasi na Stage 4.

Zarejestrowany:
21/5/2008
Sk#d: Wwa
Postów: 147

Kazig
napieracz

Outdoor Experieces te! zaczyna wios"owa% (-1 CP i bonusy). Narazie bardzo
podoba mi si& strategia zesz"orocznych zwyci&zców - w kanyoning si& nie
bawili, ale to co mog# to zbieraj#.
Czesi maj# tyle CP co Navigatorzy i chyba wios"uj# b&d#c w zasi&gu wzroku
(je$li w ogóle nie id# wzg"u! rzeki).
Napisany: 10/11/2009 21:12 Zaktualizowany: 10/11/2009 21:12

Odp: Poranne newsy z Portugalii
jakie wie$ci?

Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Napisany: 10/11/2009 21:21 Zaktualizowany: 10/11/2009 21:21

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Ekipa juz na rowerach, w $wietnej formie. Wyspani, zadowoleni, mkn# do
przodu.
'ukasz z"apa" oddech wszystko po!era, czuje si& swietnie. Kryzys ju! za nim,
do ko(ca powinnien by% w dobrej formie.
Na kajakach Justyna z 'ukaszem próbowali zrobi% eskimosk& sit-on-top'ie to
trudne
i pop"ywali
:Alicja pisze !e woda by"a mokra....
na razie plan to zrobi% wszystko do 24 i chyba omin# 25. Czy zd#!# zrobi%
26 noc poka!e.
Teraz wida% !e s# wypocz&ci bo robia szybciutko warianty.
Orion chyba odpoczywa w Barroca.
maciek

Kazig
napieracz
Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

gajo
support

Napisany: 10/11/2009 21:33 Zaktualizowany: 10/11/2009 21:34

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Nie lepiej nie bra% tej 28ki? a wzi#% to 25? Nie wiem jak to wygl#da
czasowo, s# to jak zakuma"em jedne z niewielu trudnych pc, bior# pod
uwag& tylko odleg"o$ci
tych punktów to od zajeb nia jest jeszcze

Napisany: 10/11/2009 21:50 Zaktualizowany: 10/11/2009 21:50

Odp: Poranne newsy z Portugalii
Czesi za to omijaj# 22 i 23 punkt.
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Zarejestrowany:
12/4/2007
Sk#d: Kraków
Postów: 50

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Napisany: 10/11/2009 23:51 Zaktualizowany: 10/11/2009 23:51

ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
je$li macie troche czasu, albo nie mo!ecie spa% po nocach to przyda"aby sie
ma"a pomoc.
leaderboard nie dzia"a, ale tracking owszem. Potrzebne jest wyliczenie liczby
CP oraz bonusów jakie zaliczy"y inne zespo"y (obecnie najbardzie ciekw& s#:
orion, buff, outdoor, nutrend)
na A3 jest pierwszy cutoff, po"owa rajdu i wtedy zacznie si& ju! walka z
konkretnymi zespo"ami, jak si"y pozwol#
Pozdrawiam
maciek
orion tez si& jednak meczy.. odpoczywali 3h po kajakach.

hiubi
napieracz

Zarejestrowany:
7/10/2003

Napisany: 11/11/2009 10:03 Zaktualizowany: 11/11/2009 10:03

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Rajd oczami mistrzów $wiata: woda na kajakach by"a bardzo niska, sam etap
okre$lili jako nocny koszmar. Oriony maja problemy z supportem:
pomocnikom brak"o paliwa i nie dowie+li na czas ciep"ego jedzenia. Przy
okazji zapomnieli spakowa% skrzynke z butami rowerowymi.
Ju! wiedz#, !e w czo"ówce s# nasi i Czesi i te! nie wiedz#, kto zaliczy" ile
punktów.

Sk#d: Stalowa
Wola
Postów: 603

Adan
napieracz

Napisany: 11/11/2009 10:28 Zaktualizowany: 11/11/2009 10:28

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY

Zarejestrowany:
19/10/2003
Sk#d: z Sulejówka
dzi" wyrusza...
Postów: 2054

tob_bno
kibic

Napisany: 11/11/2009 10:39 Zaktualizowany: 11/11/2009 10:39

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Dobrze ja to widze?
#2 oraz #20 maja tyle samo CP co navigatorzy
a czesi #53 oraz #5 maja mniej odpowiednio o 2 CP i o 1 CP.
o #14 niestety nic nie wiadomo...

Zarejestrowany:
7/11/2006

Jakie sa dalsze plany? zbieraja wszystkie CP na kajaku?

Sk#d: Stalinogród
Postów: 23
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1132
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Kazig
napieracz
Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

and-nav
support

09/12/12 16:23

Napisany: 11/11/2009 10:40 Zaktualizowany: 11/11/2009 10:40

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
maciekm, jakby$ napisa" co dok"adnie chcesz, bo jak patrze to traki nie s#
od pocz#tku, po drugie po gps czasami nie wida% czy zespó" naprawd& by" na
punkcie, jeszcze jak jest na jakie$ drodze to si& domy$lam, !e by", ale jak
gdzie$ w g&stwinie, to mo!liwe !e nie
co$ tu modz&, wiadomo jaka jest pierwsze 10-tka?

Napisany: 11/11/2009 10:41 Zaktualizowany: 11/11/2009 10:41

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Hejka,
Czy ktos odrobil zadanie domowe od Macka? Ile pk zaliczyly timy z czolowki?

Zarejestrowany:
27/2/2008

Navigatorzy powoli do rzeki. Z kajakami dymaja?

Sk#d: sam nie
wiem

Pozdr,
A

Postów: 47

Kazig
napieracz
Zarejestrowany:
25/5/2004

Napisany: 11/11/2009 10:43 Zaktualizowany: 11/11/2009 10:45

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
tob_bno gdzie to sprawdzasz, kto ma ile?
ja chce pomóc, ale nie wiem jak si& zabra% do tego

Sk#d: Warszawa
Postów: 822

krzysi3k
kibic
Zarejestrowany:
1/6/2007
Sk#d:

Napisany: 11/11/2009 10:52 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:01

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
W zak"adce "follow my team" na samym dole po prawej stronie sa podane
czasy i zaliczone ptk do pierwszego etapu kajakowego. Reszte trzeba liczyc z
tracka, ktory jest czasem srednio dokladny i u mnie na duzym zblizeniu slad
sie wylacza.

Postów: 11

Yakas
napieraj!cy

Napisany: 11/11/2009 11:42 Zaktualizowany: 11/11/2009 11:42

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Je$li leadreboard nie o!yje do 13:00 to policz& zaliczone CPs dla pierszych
dziesi&ciu zespo"ów. Kto robi drug# dych&?

Zarejestrowany:
21/5/2008
Sk#d: Wwa
Postów: 147

Kazig
napieracz
Zarejestrowany:
25/5/2004

Napisany: 11/11/2009 11:42 Zaktualizowany: 11/11/2009 11:46

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
co$ przygotowa"em, mo!e si& przyda, ale nie mam gdzie umie$ci%, maciek
masz maila?

http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1132
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Sk#d: Warszawa
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Yanek, sorry

a sk#d wiadomo jak wygl#da pierwsza desitka??

Postów: 822

gajo
support

Napisany: 11/11/2009 11:43 Zaktualizowany: 11/11/2009 13:09

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Witam,

Zarejestrowany:
12/4/2007
Sk#d: Kraków
Postów: 50

Ja te! chcia"bym pomóc i spróbowa"em policzy% punkty poszczególnym
zespo"om, które s# na czele stawki do T10 (odcinka kajakowego). Na
wst&pie chcia"bym doda%, !e korzysta"em g"ównie z informacji z GPS'ów
poszczególnych zespo"ów, tak wi&c wyniki nie koniecznie musz# by%
prawdziwe ze wzgl&du na jako$% danych a,w niektórych przypadkach ich
brak. Jak by"em nie pewny tego czy zaliczy% dany punkt czy te! nie
przyjmowa"em optymistyczny wariant.
Z moich wylicze( wynika, !e:
Zespo"y 1 i 46 po 31 pkt (po 4 bonusowe)
Zespó" 2 - 26 pkt (1 bonus)
Zespó" 53 - brak cz&$ci danych, ale przyjmuj#c bardzo optymistyczn# wersj&
25 pkt
Nasi - 25 pkt (!adnych bonusowych)
Zespó" 20 - 24 pkt
Zespó" 5 - 23 pkt
Zespo"y 22, 14 - nie da si& policzy%
Zespo"y 29, 34 nie licz# si& w grze.
tyle, mam nadziej&, !e to pomo!e. W ka!dym razie trzeba podchodzi% z
dystansem do tych oblicze(, bo bardziej to przypomina "interpretacj&" ni!
obliczenia
Jak mam by% szczery nie da si& tego rzetelnie obliczy% mo!na jedynie przybli!y% obecn# sytuacj&.
W ka!dym razie nasi bardzo dobrze sobie radz#
Pozdrawiam

Kazig
napieracz

Napisany: 11/11/2009 12:16 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:35

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
http://img252.imageshack.us/img252/3757/xpd2009.jpg

Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

Jakby to pomog"o, to zaagregowane wyniki do CP21, jak s#dz& czo"owych
zespo"ów, kto gdzie by", zrobione ma podstawie danych ze stronki, nie z gps.
1 znaczy potwierdzone, by"
te Bonusy, o co chodzi, za to si& punkt dostaje?
jest gdzie$ lista z wszystkimi punktami?

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Napisany: 11/11/2009 12:26 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:26

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Ekopa w $wietnej formie.
Rolki podobno bajeczne, zjazdy !e dech zapiera.
Justyna mia"a spotkanie z ziemi# bo zasn&"a id#c.
Skróc# kajak.
Potem jest liniówka i musz# i$% po wszystkim. Kolejne 230 km nie ma
skrótów.
mail: fs@komandor.pl
super !e liczycie, mój wspania"y bezprzewodowy net ma problemy z
odswie!aniem jak jest w"#czony track na kilka zespo"ów, naszych mam ca"y
czas.

http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1132
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Potrzebne b&dzie na A3 (czyli po tych kajakach) podanie liczyby Cp zespo"ów
które dotr# na A3.
Niektóre teamy ju! wypad"y z gry ale to dopiero po"owa rajdu wi&c wiele si&
mo!e jeszcze wydarzy%.
dzi&ki za pomoc
newsy b&d# po A3 bo mam nadziej& zadzwoni#.
pozdrawiam
Yakas
napieraj!cy

Napisany: 11/11/2009 12:36 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:36

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Kazik - wrzu% ten wspania"y zagregowany arkusz w googledoca i udost&pnij
go nam (wy$l& Ci na priva adres e-mail)!?! W ten sposób mo!emy zbiorowo
dopisywac CPs ró!nych zespo"ów. Hm?

Zarejestrowany:
21/5/2008
Sk#d: Wwa
Postów: 147

Kazig
napieracz

Napisany: 11/11/2009 12:40 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:40

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
czekaj, bo próbuje podliczy% ten pocz#tek

Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

rainmaker
kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Napisany: 11/11/2009 12:47 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:47

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Kazig ale dane "ze stronki" nadal s# danymi z GPSa, taka notka przecie! tam
jest:
Note: * estimated by GPS track wi&c czego by teraz nie robi% to i tak
wszystko to s# jakie$ tam szacunki i jak tak patrzy"em i próbowa"em co$
podlicza% to prawie przy ka!dym zespole pojawiaj# si& w#tpliwo$ci:/
Mo!e jednak odpal# tego leaderboarda, z tego co jest napisane na stronie to
niby do 12 ichniejszego czasu ma ruszy%.

Sk#d: Pozna#
Postów: 24

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Napisany: 11/11/2009 12:51 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:51

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
je$li ruszy to i tak dane b&da si& pojawia%x dopiero jak te dotrze do miejsca
gdzie jest zczytywany gps do kompa, czyli raz na etap.
jak bedziemy mieli dane na A3 to gdy nasi b&d# ju! w po"owie kolejnego
etapu, $ledz#c traki zespo"ów za nimi mozna wnioskow#c co musz# a czego
nie, aktualnie dodaj#c zaliczone pkt.
Info od supportu:
A3 to kawa"ek klepiska, bez zadaszenia, nie ma orga.
maciek
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Kazig
napieracz
Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

tob_bno
kibic

09/12/12 16:23

Napisany: 11/11/2009 12:56 Zaktualizowany: 11/11/2009 12:57

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
to we+my na patelnie te najwa!niejsze zespo"y, tak jak poda" maciekm,
ja, widz#c te wyniki co ju! s#, to nie wierze, !e oni co$ uruchomi#, ale
zobaczymy
musz& sprawdzi% co to jest to A3, ko(cówka czego

Napisany: 11/11/2009 13:18 Zaktualizowany: 11/11/2009 13:18

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
a propos tej tabelki to ja bym raczej obstawia" !e ca"y CP 20 navigatorzy
zaliczyli

Zarejestrowany:
7/11/2006
Sk#d: Stalinogród
Postów: 23

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Kazig
napieracz
Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

hiubi
napieracz

Napisany: 11/11/2009 13:20 Zaktualizowany: 11/11/2009 13:20

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
P"yn# teraz do A3 to strefa zmian, koniec tego stage'a
Najwazniejsze to podliczenie do A2, i potem to co si& dzieje teraz bo kilka
ekip nie zd#zy"o na kajak i sz"o z buta, cze$% objecha"a rower jak francuzi, a
buff dalej si& ,eczy na rowerze i raczej nie zd#zy na cutoff o 21 na A3.
teraz musz# przezy% kolejna dob& bo to liniówka i nie da si& skraca% wi&c nie
bedzie liczenia, ale to co si& teraz dzieje bedzie mia"o wp"yw na potem.
nasi zrobili noc optymalnie, szkoda jedynie tego cp w górach na treku ale
dobzre zrobili bo 'ukasz dychn#" i teraz pruj# od ponad doby na maxa.
Napisany: 11/11/2009 13:23 Zaktualizowany: 11/11/2009 13:25

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
no widzisz, dlatego trzeba by to teraz zweryfikowa% tym co si& widzi na gps,
t# $cie!k#
gdzie$ by"a lista, kto dosta" te bonusy za pierwsze cp???
bonus-c, bonus-b, bonus-d, to s# jak rozumiem jakie$ bonusowe punkty?
Napisany: 11/11/2009 13:34 Zaktualizowany: 11/11/2009 13:34

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Pokaza" si& leaderboard z wynikami po stage 2

Zarejestrowany:
7/10/2003
Sk#d: Stalowa
Wola
Postów: 603

Yakas
napieraj!cy

Napisany: 11/11/2009 13:41 Zaktualizowany: 11/11/2009 13:41

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Ju! znikna" - Hiubi, masz go?
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Ju! znikna" - Hiubi, masz go?

Zarejestrowany:
21/5/2008
Sk#d: Wwa
Postów: 147

Kazig
napieracz

Napisany: 11/11/2009 13:58 Zaktualizowany: 11/11/2009 13:58

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
http://img130.imageshack.us/img130/2750/xpd09a3analysis.jpg

Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

moje szacunki, bonus z pierwszego dnia dodany r&cznie
te bonusy b,c,d rozumiem za to te! jest punkt
szare pola do wype"nienia
nie wiem jak u WAs, ale u mnie wygrywaj# du(czycy

Yakas
napieraj!cy

Napisany: 11/11/2009 14:03 Zaktualizowany: 11/11/2009 14:05

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
http://spreadsheets.google.com/ccc?
key=0Au7ZkH74IeD5dDVqQmtWTDFjMUNlQ19tOXhwbFhpMVE&hl=pl
Wyniki Stage 1 i 2 wpiszemy z leaderboadra, który jak rozumiem zaraz
o!yje ponownie.

Zarejestrowany:
21/5/2008
Sk#d: Wwa
Postów: 147

gajo
support

Do wpisania s# CPs wszytskich zespo"ów z Stage 3. Mi"ej zabawy, ja zaraz
usi#d& zlicza%, ale ju! publikuj&. Tak jak mówi"em zamierzam ogarn#%
pierwsz# dziesi#tk&.
Ka!dy ma prawo edycji tego pliku.
Napisany: 11/11/2009 14:04 Zaktualizowany: 11/11/2009 14:09

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Co do uwagi Tobiasza, zgadzam si& z mim. Ja jestem niemal pewien, !e ca"y
20 pkt nasi zaliczyli tylko brakuje po prostu danych z GPS'a co by to
potwierdzi"y.

Zarejestrowany:
12/4/2007
Sk#d: Kraków
Postów: 50

Kazig
napieracz

Jest leaderboard do A2, Jakby co to go $ci#gn#"em w PDF
http://www.arwc2009.com/docs/ARWC2009_Results_20091111_v2_STAGE2.pdf
Nasi tam widniej# na 18 miejscu, ale powinno to si& zmieni% po "cut-off".
Napisany: 11/11/2009 14:04 Zaktualizowany: 11/11/2009 14:09

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
ok dodaje go i robi& update

Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

maciekm
support

http://img4.imageshack.us/img4/5687/xpda3analysis.jpg
zaliczone, co dalej?

Napisany: 11/11/2009 14:08 Zaktualizowany: 11/11/2009 14:08

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
http://www.arwc2009.com/docs/ARWC2009_Results_20091111_v2_STAGE2.pdf
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Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

gajo
support

09/12/12 16:23

ale po s2 wiele si& podzia"o i nasi awansowali do góry bo zrobili wszystko.
orion musi mie% par& - p"yn# teraz pod pr#d..

Napisany: 11/11/2009 14:13 Zaktualizowany: 11/11/2009 14:13

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
orion i nike id# "eb w "eb... zespó" 48 te! jest gro+ny dla naszych...

Zarejestrowany:
12/4/2007
Sk#d: Kraków
Postów: 50

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Napisany: 11/11/2009 14:15 Zaktualizowany: 11/11/2009 14:15

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
trzeba usun#c bonusy z tabeli i liczy% je osobno. najpierw liczymy cp, bonus
b&dzie wa!ny jak 2 teamy zbiora tyle samo pk.
hh te! jest wa!ne i ukra(cy.
pozdrawiam
maciek

Kazig
napieracz

Napisany: 11/11/2009 14:28 Zaktualizowany: 11/11/2009 14:28

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
http://img149.imageshack.us/img149/9626/xpd09a3analysis2.jpg

Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

and-nav
support

poprawi"em, prolog, wyrzuci"em bonusy ale i tak org maj# jakie$ swoje dane
i to nie si& trzyma kupy - po prostu, trzeba bazowa% na tym co jest od nich
Pozdrawiam
Napisany: 11/11/2009 15:11 Zaktualizowany: 11/11/2009 15:11

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Troche mnie ten gps przestraszyl teraz - mam wrazenie ze na kajaku
(przebieg do pk30) sporo timow wali cala para, a Navi nieco wolniej?!

Zarejestrowany:
27/2/2008
Sk#d: sam nie
wiem
Postów: 47

Kazig
napieracz

Nie spac!Napierac!

Robie przerwe do wieczora, bo mnie szef do roboty goni

Napisany: 11/11/2009 15:32 Zaktualizowany: 11/11/2009 15:32

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
maciek powiedz im, ze niech sie lupiej ciesza ze napieraja, a nie musza

Zarejestrowany:
25/5/2004

liczyc tych wyników

Sk#d: Warszawa

ze jest goraco i nie moga zwalniac

Postów: 822

mik

Napisany: 11/11/2009 15:56 Zaktualizowany: 11/11/2009 15:56
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Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Wszystkie powy!sze posty umacniaj# mnie w przekonaniu w jak
makabryczn# paranoj& mo!na zamieni% nawet najlepsze (potencjalnie)
zawody...
Chore, nieczytelne, bez "adu i sk"adu, nikt nic nie wie, ani orgowie, ani
zawodnicy, ani kibice, a bez 300-tu komentatorów/rachmistrzów to o kant
d...

Zarejestrowany:
11/1/2004

...;Mimo wszystko 3Mam kciuki za Nawigatorów!!!

Sk#d:
Postów: 330

Yakas
napieraj!cy

Napisany: 11/11/2009 16:30 Zaktualizowany: 11/11/2009 16:30

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
Tych co lubi# liczy% zapraszam do uzupe"niania naszej tabeli wyników:
Leaderboard

Zarejestrowany:
21/5/2008
Sk#d: Wwa
Postów: 147

maciekm
support
Zarejestrowany:
24/1/2005
Sk#d: Kraków
Postów: 56

Napisany: 11/11/2009 16:40 Zaktualizowany: 11/11/2009 16:40

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
jet sporo chaosu, ale to brak leaderboard'u. Zawodnicy w miare wiedz# co
si& dziej&, bo np nasi wiedz# !e outdoor jest równo w stawce z nimi a widza
sie tylko czasami.
jest to zakr&cona formu"a (dlatego to tylko jedne takie zawody na swiecie).
Mo!e w tym roku przeros"o to orgów, ale patrz#c na zawody z najlepszej
polskiej pó"ki jak np u Romana, to mimo prawid"owego oszacowania,
obliczenia (sprawdzenia w terenie) limitów na dane odcinki, s# one tak
u"ozone aby cza"ówka zd#zy"a, $rodek ale ogon ju! waliczy z cutoffami. jest
to rzecz jasna zwiazane z logistyk#, sedziami, perforatorami. trudno trzyma%
tras& przez 2 -3 dni obsadzona sedziami.
Tu jest inaczej. Kazdy zawodnik jest zaobraczkowany, musi by% na punkcie,
nie musi byc sedziego, punkty stoj# ca"e zawody. (ale jakie to s# koszty).
Nie ma limitów i koniec do domu, sam oceniasz. je$li rozwalisz rower to
trudno naprawisz nie zaliczysz kilka cp, ale masz dalej mo!liwo$c
kontynuwania.
Mogli równie dobrze postawi% kilka cutoffów na A1,2,3 i teraz mieliby po"owe
zespo"ów na trasie.
Przynajmniej nie maj# po zawodach na formum dyskusji - a ten limit to by"
nierealny, kto$ punkt wczesniej zwin#", 2 minut si& spóxnilismy i juz po
zawodach itp. jak czeste na naszym podwórku.
fakt regu"y na 1 rzut skomplikowane ale jak si& wgryziesz jest ok.
fakt widowisko na tym traci.
nasi dop"ywaj# do A3 - powinny by% newsy.

mik
napieracz

Napisany: 11/11/2009 16:45 Zaktualizowany: 11/11/2009 16:45

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
,eby by"o jasne - ca"y szacunek dla "tych co lubi# liczyc" i $ledz# non stop.
Bez was to ju! NIC a NIC by$my nie wiedzieli.
Tylko widowiskowo$% jaka$ taka
8me miejsce. Nie koniec to! Pewien jestem.
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Zarejestrowany:
11/1/2004
Sk#d:
Postów: 330

Napisany: 11/11/2009 16:55 Zaktualizowany: 11/11/2009 17:14

Kazig
napieracz

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
http://img407.imageshack.us/img407/9897/xpd.jpg

Zarejestrowany:
25/5/2004
Sk#d: Warszawa
Postów: 822

jeszcze jedna próba, tym razem bior#c pod uwag& wyniki od org za dwie
sekcje. Czerwone i niebieskie cyfry to miejsca w#tpliwe
podejrzewam, !e najkom szwankuje od podcz#tku gps i id# "eb w "eb z
orionami
Generalnie to Ci co obstawiali wysoko, s# bli!ej sukcesu i to jest dobre.
Nasi id# wed"ug mnie rewelacyjne
Orion i Nike s# poza zasi&giem, ale dalej ju! s# szanse i trzeba WALCZYdane bez bonusów, bonusy won
Napisany: 11/11/2009 17:07 Zaktualizowany: 11/11/2009 17:07

rainmaker
kibic

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
W 'naszym' Leaderboardzie klasyfikacja si& nie zgadza, bo nie mo!na
sumowa% punktów obowi#zkowych z bonusami. Taka Quechua si&
przeliczy"a, omin&"a na rowerze 5 obowi#zkowych PK i teraz !aden bonus ich
nie uratuje, wi&c ju! nie s# przed naszymi.

Zarejestrowany:
18/12/2008
Sk#d: Pozna#
Postów: 24

Napisany: 11/11/2009 17:08 Zaktualizowany: 11/11/2009 17:08

and-nav
support

Odp: ROZRYWKA NA DZIE" WOLNY
czekamy na njusy z A3 i na mocny treking
uwaga na helly hansen!

Zarejestrowany:
27/2/2008
Sk#d: sam nie
wiem
Postów: 47

Wszelkie prawa zastrze!one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca"o$ci lub fragmentów niniejszej witryny w jakiejkolwiek postaci bez zgody
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