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IMPREZY : Zaczynamy finisz

Napisa! Kshysiek dnia 13/11/2009 21:50:00

Zaczynamy finisz! Navigator RaidLight w"a#nie wyszed" z przepaku po etapie pieszym, który
zaj$" wi%ksz$ cz%#& dnia. Okaza"o si%, !e góry s$ równie! w #rodkowej Portugalii (wydawa"o si%,
!e b%dzie ju! raczej p"asko). Dzie' by" deszczowy, podobnie jak noc wcze#niej. Ale moc w
teamie nie ust%puje.

 

Na przepak wbiegli w #wietnych nastrojach (czego nie mo!na powiedzie& o pozosta"ych
zespo"ach). S$ ju! nie(le zu!yci. )ukasz ma nieustann$ g"upawk% i mówi, !e mózg ju! nie
pracuje tak jak trzeba, ale do mety zosta"o niewiele. Jako# o #wicie, czyli 6-7 rano powinni
zako'czy& #ciganie. 

Jeden z punktów by" (le postawiony i wiele teamów b"$dzi"o wokó" niego i si% w#cieka"o. Nasi
finalnie go znale(li. Teraz pytanie co organizator zrobi z takim klopsem. Czy u"atwi zadanie
pozosta"ym, czy zachowa kamienn$ twarz?

W tej chwili s$ na szóstej pozycji i raczej ma"o prawdopodobne by j$ stracili. Ich bezpo#redni
przeciwnicy s$ sporo z ty"u. Wi%c trzymajmy kciuki za szcz%#liwe zako'czenie. Bo je#li si% uda to

b%dzie najwi%kszy polski sukces w historii startów w rajdach (kto# w$tpi to dostanie z dy'ki  )

Niestety nadaj% ju! z Warszawy, wi%c fotek dzi# nie ma. 

Ko'cówka to etap MTB d"ugo#ci 76km i odcinek pieszy (coastering), wyceniony na 24km. Dla
oszcz%dzenia na wadze team nie zabra" pianek na coastering. B%dzie wi%c orze(wiaj$co. Ale po
niemal tygodniu #cigania, ma"o co jest w stanie ich ruszy&.

Justyna, Maciek, Pawe", )ukasz! Do boju!

Como és daqui a 20 Anos?
Descobre como vais ser dentro de 20
Anos. Rico ou Pobre. Testa já!
www.daqui-a-20-anos.com

Lê aqui a Tua Sina
Todos os segredos do teu futuro. Faz a
leitura das mãos e descobre!
www.blinko.pt/sina
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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

Kazig Napisany: 13/11/2009 21:52  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:02

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz

Znaczy wyjecha".. nie zapomnieli rowerów? 

z twittera:
Team 10 is 4th, then Orion, then Quechua, then ERTips. Rule refresher: if
teams are tied on CPs all about who gets their faster, right? (2009-11-13
20:36:29)

moze nie wiemy wszystkiego?

unton Napisany: 13/11/2009 22:06  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:06

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 65

 Odp: Zaczynamy finisz
ja si% chyba powtórz%, ale to co:

jazdaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!  
do coasteringu nie ma emotki...

  

Kazig Napisany: 13/11/2009 22:18  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:18

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
A kto# potrafi powiedzie& jak jest ze snem?
Z tych 6-ciu zespo"ów, kto kiedy spa" ostatnio

LukaszO Napisany: 13/11/2009 22:24  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:24

zainteresowany

Zarejestrowany:
13/11/2009

Sk$d:

Postów: 1

 Odp: Zaczynamy finisz

Jestem nowy ale mnie wci$gn%"o  
Jakie s$ szanse !e nasi utrzymaj$/poprawi$ to czwarte miejce na którym s$
obecnie wg leaderboard?

rainmaker Napisany: 13/11/2009 22:29  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:39

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 24

 Odp: Zaczynamy finisz
Patrzy"em na tego leaderboarda i mi nie pasowa"o za diab"a i ju! wiem!
Wyniki s$ ze strefy po treku, a !e Oriony jeszcze na ten przepak nie
dotar"y, to:
a) czas maj$ o jakie# 10 godzin za ma"y
b) maj$ za ma"o PK

Teraz tylko trzeba czeka& komu si% uda zrobi& ca"$ tras% (wi%cej PK), a
kogo limit z"apie w trasie i straci szans% na wi%cej punktów.
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jojo Napisany: 13/11/2009 22:29  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:29

kibic

Zarejestrowany:
12/9/2005

Sk$d: Supernova
A.T.

Postów: 22

 Odp: Zaczynamy finisz
szwedzi ida rowno z nami (tzn chyba sa kawalek za) wiec moze byc ciezko
ich wyciac

helly h. wlasnie dojezdza do 47 wiec ale maja 7 cp wiecej wiec chyba marne
szanse 

jak juz kogos wyciac to nike 

konrad Napisany: 13/11/2009 22:37  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:49

kibic

Zarejestrowany:
29/6/2007

Sk$d: Olkusz

Postów: 30

 Odp: Zaczynamy finisz
Outdoor Exp. wycofa" si%!!

Kazig Napisany: 13/11/2009 22:38  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:42

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
Kloser jak mo!na wyczyta& ze strony pod koniec lipca z"ama" !ebra,

obojczyk i przebi" p"uco. Ale to nic bo ma drugie.. 

Du!o taktyki w tym rajdzie, zespo"y Orion i Najk musia"y si% przerzuca&
bonusami na za#, bior$c pod uwag%, to okrutne limity, to taktyka na
wyniszczenie, i trzeba bardzo uwa!a&, !eby nie skorzysta" ten trzeci.

Mike Kloser crashed during a cool down ride after the Davos Dash race in
Vail in late July.

After breaking several ribs and his collarbone as well as puncturing a lung
Kloser spent several days in the hospital recovering from reconstructive
collarbone surgery.

Doctor's also monitored his punctured lung and there was potential for
further specialized treatment or surgery but he was finally cleared to go
home and take it easy.

Those words are not familiar to Kloser, meaning he was back out on the
road within days after he was patched back together, though the doctors
were finally able to talk him into keeping his activities to an indoor trainer
in order to prevent more damage from even a minor fall. The indoor plan
only lasted one day and Mike is back on the roads. Below is a nice XRay
view of the new hardware in Mike’s right clavicle.

Twardziel, "the indoor plan only lasted on day" 

rainmaker Napisany: 13/11/2009 22:53  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:53

kibic  Odp: Zaczynamy finisz
Pomijaj$c to !e Kloser wygl$da jak zombie na tym rajdzie, to faktycznie

albo jest niezniszczalny albo ma ostro zryty "eb  

A tak kalkuluj$c jeszcze co nieco, to my#l%, !e nasi sko'cz$ na 5 miejscu,

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=482
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1065
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
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Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 24

bo na cut off o 10 rano po rowerach raczej wszyscy zd$!$, a nawet gdyby
Orioni, którzy s$ najdalej w polu nie zd$!yli, to ten trek ma tylko 2PK, a to
chyba nie wystarczy..

No ale niech ju! b%dzie to pi$te  

 

unton Napisany: 13/11/2009 22:56  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:58

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 65

 Odp: Zaczynamy finisz

ja my#le, !e on jest i twardy i ma poryty "eb  

Kazig, a podes"a"by# link? Ch%tnie bym zobaczy" ten xray 

no ju! trudno, jak b%dzie pi$te, to jako# to przebolejemy 

heheh jeszcze tak sobie my#l%, !e dobrze, !e te myszczostfa na koniec roku

s$, bo si% wszyscy zapuszcz$ strasznie przez ten tydzie' przed kompami 

Kazig Napisany: 13/11/2009 22:59  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:59

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
o ju! daje, super jezd!
http://www.mikekloser.com/
jest na stronce po prostu

jojo Napisany: 13/11/2009 22:59  Zaktualizowany: 13/11/2009 22:59

kibic

Zarejestrowany:
12/9/2005

Sk$d: Supernova
A.T.

Postów: 22

 Odp: Zaczynamy finisz
spoko spoko ja wiem ze do konca pare godzin po tych 5 dniach to pikus ale
pomyslcie ile na rajdzie w ciagu paru godzin sie dzieje, wiec jeszcze niech

tam walcza   

Wisnia Napisany: 13/11/2009 23:22  Zaktualizowany: 13/11/2009 23:22

napieracz

Zarejestrowany:
28/2/2005

Sk$d:
Siemianowice #l.

Postów: 232

 Odp: Zaczynamy finisz
Kurcze, !e te! !adna telewizja tego nie transmituje (sit). Trudno, pozostaje
nam trzymanie kciuków inie przespana noc. Trzymajcie si% ch"opaki i ty
Justyno !!!

Byle do mety. Zosta"o wam ju! tylko par% godzinek dacie rad% 

MaciekT Napisany: 13/11/2009 23:36  Zaktualizowany: 13/11/2009 23:46

napieracz  Odp: Zaczynamy finisz
My tu gadu gadu o Navigatorach, którzy dostarczaj$ nam niesamowitych
emocji, a do pierwszej 10 ma (niewielk$) szans% wskoczy& zespó" 45 Team

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1303
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.mikekloser.com/
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http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=108
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Zarejestrowany:
19/4/2004

Sk$d: Z centralnej
Polski z miasta
$odzi

Postów: 242

Accelerate Adventure Racing z najprawdopodobniej zawodnikiem
pochodz$cym z Polski. To tez by"by bardzo du!y sukces. 
W ka!dym razie NAVIGATORZY DO BOJU. Meta ju! blisko. 

Poni!ej kilka kawa"ków, które mog$ Was pobudzi& w tych ostatnich
godzinach walki

http://www.youtube.com/watch?v=WAAFMKWHfAY

http://www.youtube.com/watch?v=JwZOzJ94_lc&feature=related

Co# specjalnie dla porajdoweych rekonwalescentów: 
http://www.youtube.com/watch?v=WFkgbK7VTmY

Wed"ug leaderboardu s$ na 4 miejscu  

hiubi Napisany: 13/11/2009 23:56  Zaktualizowany: 13/11/2009 23:56

napieracz

Zarejestrowany:
7/10/2003

Sk$d: Stalowa
Wola

Postów: 603

 Odp: Zaczynamy finisz
Spróbujmy uporz$dkowa&:
Helly Hansen jad$ po mistrzostwo swiata, maj$ du!$ przewag%
Nike 44 pkt, ale sporo straty na dystansie do Navigatorów, opu#cili 4
punkty pod rz$d w sposób jawnie desperacki
Lundhags 2 punkty przewagi nad naszymi, w terenie sa blisko Polaków
Outdoor wycofa" si%
Orion- najwi%ksza niewiadoma, spodziewaj$ si% kary, cho& nie wiadomo w
jakim wymiarze. je!eli nikt inny tego nie zrobi to trzeba sk"ada& na mecie
protesty.

Nale!y napisa& wprost: WALCZYMY O MEDAL!!!

Wisnia Napisany: 14/11/2009 0:02  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:02

napieracz

Zarejestrowany:
28/2/2005

Sk$d:
Siemianowice #l.

Postów: 232

 Odp: Zaczynamy finisz

Hiubi draniu  , narobi"es mi apetytu na podium. Teraz to na pewno nie
zasn% !!!

SZUWAR Napisany: 14/11/2009 0:03  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:03

napieracz

Zarejestrowany:
16/6/2005

Sk$d: Pozna"

Postów: 241

 Odp: Zaczynamy finisz
Panowie ja te! nie mog% zasn$&, te tabelki, mapki 
ci$gle analizy.... sa emocje nie ma co... jako !e finisz si%
zbli!a to coraz mocniej trzymam kciuki, do#wiadczenie
Navigatorów z poprzednich edycji procentuje - 

taktyka obrana idealnie  

 

Kazig Napisany: 14/11/2009 0:08  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:08

napieracz  Odp: Zaczynamy finisz
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Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

No to prosze, kto wie jak zrobi& idealnie ten costering?

rocha Napisany: 14/11/2009 0:08  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:08

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk$d:

Postów: 62

 Odp: Zaczynamy finisz
Dyskwa jak nic!

 
Przecie! taki protest to normalka, si% sk"ada, si% rozpatruje, si% Orionów
5CP pozbawia...

Dzi# nie pobiega"em, zaj%ty by"em.
Przynajmniej #mierdz$ce lajkry wypra"em!

Kazig Napisany: 14/11/2009 0:15  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:28

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
Ale teraz na gps robi$ ma"y b"$d, za optymistycznie!
i pewnie pójd$ do"em

przy tym tempie, to rzeczywi#cie mo!na by zadzowni& i powiedzie& 

edit: przedarli si% 

ale moim zdaniem lepiej do"em bylo, tam jest niez"a pl$tania dróg, przy tym
punkcie trzymajcie kciuki

unton Napisany: 14/11/2009 0:26  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:26

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 65

 Odp: Zaczynamy finisz

dzwoni"e#? 

te #rubki sza"owe... 

Kazig Napisany: 14/11/2009 0:33  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:36

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
no, w"a#nie tam pojechali Najki.
Swoj$ drog$ to znacznie przyspieszyli

jeszcze jedna moja uwaga, bo si% spa& k"ade,
ju! po raz który# akurat u najków #lad gps nie nachodzi na punkt, czy to
mo!liwe, !eby oni jako# oszukiwali? w sensie najsilniejszy jedzie z czipami,
a reszta ju! do nastepnego pk?

rainmaker Napisany: 14/11/2009 0:54  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:55

kibic  Odp: Zaczynamy finisz
Najki faktycznie p%dz$, ale nie wiem czy to nie jest tak, !e ka!dy ma tego

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1265
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1303
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http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
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Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 24

Najki faktycznie p%dz$, ale nie wiem czy to nie jest tak, !e ka!dy ma tego
chipa na sta"e, !e za bardzo nie mo!e odczepi&, ale pewien nie jestem.

Ciekawe gdzie s$ Oriony, mo!e znowu si% nawzajem zgubili, nikomu (le nie

!ycze, no ale kurde mogliby si% gdzie# zgubi& 

Kazig Napisany: 14/11/2009 0:57  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:07

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
http://www.adventureracers.dk/main.php?mainmenu_level=7

na stronie du'czyków, mo!na znale(& kilka krótkich filmików, a mo!e s$ na
stronie arwc
w tym mase krytyczn$

szkoda, !e si% Navi nie spotkali z Nike, to by im skrzyde" doda"o, a tak si%
min%li o 1km..

Yakas Napisany: 14/11/2009 1:02  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:05

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk$d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Zaczynamy finisz
Kurde, nawet nie mo!na pój#& do kina, bo w mi%dzyczasie zmienia si% tyle
rzeczy!! Outdoor si% wycofa"! Orioni pewnie dostan$ kar%! Naviagator na 4.
miejscu! J%ah!!!!

PS
Bardzo bardzo polecam wszystkim REWERS.

unton Napisany: 14/11/2009 1:04  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:04

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 65

 Odp: Zaczynamy finisz
heheeh nie no, gdzie tam, my trzymamy kciuki za wszystkich...to znaczy za

wszystkich Navigatorów!!  
ju! sa prawie na 57C, a Orioni si% chyba zagubili w jakim# gaju oliwkowym 

Kazig Napisany: 14/11/2009 1:11  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:33

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz

i jeszcze jutro Polska - Rumunia  

tak btw
Helly Hansen jest na tych mistrzostawach dzi%ki startowi w BWC 08, gdzie
nikt inny jak Navigatorzy w"o!yli im ponad 10h

gajo Napisany: 14/11/2009 1:48  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:51

support  Odp: Zaczynamy finisz
Poka!cie nam, !e mo!na zrealizowa& marzenia!! JEDZIEMY NA MAKSA DO

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.adventureracers.dk/main.php?mainmenu_level=7
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1303
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
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Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk$d: Kraków

Postów: 50

Poka!cie nam, !e mo!na zrealizowa& marzenia!! JEDZIEMY NA MAKSA DO
KO*CA!!!

Yakas Napisany: 14/11/2009 1:49  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:49

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk$d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Zaczynamy finisz
A Nike i Lundhags przeszli drog% (autostrad%?) IC2 w niedozwolonym
miejscu... mo!e upomnie& si% o kar%?!

Wg. moich obecnych wylicze' Navigatorzy b%d$ na 5. miejscu - no chyba,
!e Orioni dostan$ kar%!

PS

5th place – 7,5% (5 250 USD) 

Kazig Napisany: 14/11/2009 1:51  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:59

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
Dobra, teraz id% spa&, ale za dwie godziny wstaje i ide nad wis"% i b%d% po
ostrogach kica", oni tam maj$ coastering i ja tu b%d% mia", kto do"$czy?

btw

zastanawiam si% teraz, gdzie si% ko'czy ten rajd bo 61B to jakie# totalne
zadupie, wyobra(cie sobie
ostatni punkt podbijasz cipa w limicie ii... ni! nic ju! nie musisz robi&, wiatr
hula po polach, #wierszcze graja, a tim tak stoi i co

gdzie meta?

MaciekT Napisany: 14/11/2009 1:55  Zaktualizowany: 14/11/2009 1:55

napieracz

Zarejestrowany:
19/4/2004

Sk$d: Z centralnej
Polski z miasta
$odzi

Postów: 242

 Odp: Zaczynamy finisz

No autentycznie nie usn%.  Kazig ty jeszcze nie #pisz? Co za emocje.

 mam cicha nadziej%, !e wskocza na pud"o.   

gajo Napisany: 14/11/2009 2:04  Zaktualizowany: 14/11/2009 2:04

support  Odp: Zaczynamy finisz

Ja dzisiaj nie id% spa&!! kibicujemy naszym 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=108
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
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Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk$d: Kraków

Postów: 50

Kazig Napisany: 14/11/2009 2:06  Zaktualizowany: 14/11/2009 2:06

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
Ju! to pisa"em.
SUPPORT!!! Nakr%cie jakie# VIDEO z mety!

Kshysiek Napisany: 14/11/2009 2:19  Zaktualizowany: 14/11/2009 2:19

Webmaster

Zarejestrowany:
19/8/2003

Sk$d: z
Hawajskiej

Postów: 2673

 Odp: Zaczynamy finisz
Meta jest w miejscowo#ci Peniche. Na sam koniec, ju! poza pomiarem
czasu zawodnicy b%d$ robi& tyrolk% ko'cz$c$ si% zdaje si% w wodzie (czy
mo!e na skalistej wysepce - jako# tak).

Kazig Napisany: 14/11/2009 2:22  Zaktualizowany: 14/11/2009 2:22

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
Meta w Penisie. Jest sens si% spieszy&

na twiterze pisze cludio
arwc2009claudio
its raining in Baleal - the finish line (2009-11-14 00:24:55)

Yakas Napisany: 14/11/2009 2:38  Zaktualizowany: 14/11/2009 2:38

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk$d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Zaczynamy finisz
Panowie pora spa&! Ja ju! na dzi# odpuszczam...

Kazig Napisany: 14/11/2009 2:46  Zaktualizowany: 14/11/2009 2:46

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk$d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Zaczynamy finisz
to i ja, mo!e jeszcze co# zagramy:

http://www.youtube.com/watch?v=SmxB2BwVufA&feature=fvst

Upiorni je(d(cy na niebie (wersja polska)

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=43
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.youtube.com/watch?v=SmxB2BwVufA&feature=fvst


09/12/12 16:04Zaczynamy finisz - Imprezy - Newsy - napieraj.pl

Página 10 de 16http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1136

Raz w ciemny i wietrzny dzie' stary kowboj rozpocz$" jazd% sw$,
Zm%czony !yciem wyruszy" w w%drówk% samotn$.
Gdy nagle jego oczom si% ukaza" widok ten:
Czerwonookie stado krów na pochmurnym niebie.

Znamiona l#ni"y ogniem, czarne rogi, podków stal,
Piekielny oddech, siarki sw$d powietrze wype"nia".
Samotny je(dziec strwo!y" si% w obliczu diab"a s"ug,
Gdy tabun szybko zbli!a" si%, ich zew us"ysze& móg".

Yippie yi Ohhhhh
Yippie yi yaaaaay
Upiorni je(d(cy niebem mkn$,
na dusze poluj$.

Wychud"e twarze, w oczach mg"a, "achmany szarpa" wiatr,
Je(dziec wyruszy" w pogo', Dziki Gon do#cign$& chcia".
Na pró!no trudzi" konia, jazda ich ma wiecznie trwa&,
wierzchowce dysz$ ogniem, nie milknie duchów p"acz.

Gdy by" ju! blisko stada, wtem us"ysza" imi% swe:
„Je#li ci mi"a dusza twa, piek"a unikn$& chcesz,
kowboju,zmie' dzi# drog% sw$, bo z nami ruszysz w dal,
bezkresne niebo, wieczny p%d, diab"u si% zaprzedasz.”

Yippie yi Ohhhhh

Yippie yi yaaaaay
Upiorni je(d(cy niebem mkn$,
na dusze poluj$.

chwila dla kultury 

MaciekT Napisany: 14/11/2009 4:27  Zaktualizowany: 14/11/2009 4:27

napieracz

Zarejestrowany:
19/4/2004

Sk$d: Z centralnej
Polski z miasta
$odzi

Postów: 242

 Odp: Zaczynamy finisz

Nie, spa& kibicowa& ! ! !   

Chicken Napisany: 14/11/2009 5:31  Zaktualizowany: 14/11/2009 5:31

napieracz

Zarejestrowany:
24/11/2004

Sk$d: Wolne
Miasto Gda"sk

Postów: 314

 Odp: Zaczynamy finisz

Do boju!   

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=108
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=238
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and-nav Napisany: 14/11/2009 7:18  Zaktualizowany: 14/11/2009 7:18

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk$d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Zaczynamy finisz

Dla mnie rewelka. Jeszczze pare km kosteringu... 

MaciejK Napisany: 14/11/2009 8:10  Zaktualizowany: 14/11/2009 8:10

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk$d:

Postów: 26

 Odp: Zaczynamy finisz
Wed"ug mnie, nasi powinni zg"osi& protest na Orionów za roz"$czenie teamu
i na Nike i Lunga za przej#cie autostrady w niedozwolonym punkcie.
Regulamin jest regulamin. Orgowie musz$ si% go trzyma&. Oni (Niki itp) na
pewno by to zrobili. Dziewczynom z Areny orgi nie darowali 2 minut
spó!nienia na cut off. Dlaczego maj$ post$pi& teraz inaczej? Bo te teamy s$
z czuba? Bardziej utytu"owane? No sorry. Nie t%dy droga. Ka!dy na starcie
akceptuje regu"y gry. Niech nasi nie obawiaj$ si% pot%pienia ze strony
innych w razie protestu. Protest to cz%#& regu", które akceptuj$ wszyscy.

maciekm Napisany: 14/11/2009 9:00  Zaktualizowany: 14/11/2009 9:00

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk$d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Zaczynamy finisz
jest rewelka,

my#l% !e protestu nikt nie uzna, bo 2 lata temu nawet nie rozpatrzyli a
stracili#my pud"o za win$ orga (na kajak czekali#my 3h których potem
brak"o).

no a teraz to wypad w krzaki bo pogoda lepsza i trenowa& bo na
najblizszych zawodach b%dzie mo!na do"o!y& (nie zapeszajmy) 5 sile #wiata

navigator rules!

MaciejK Napisany: 14/11/2009 9:17  Zaktualizowany: 14/11/2009 9:20

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk$d:

Postów: 26

 Odp: Zaczynamy finisz
Maciej,

Je!eli regulamin pozwala na z"o!enie protestu, to trzeba to zrobi&.
Regulaminu nie mo!na "ama&. Albo gramy wed"ug regu" / regulaminu, albo
jest wolna amerykanka. No bo gdzie wtedy przebiega granica tego co
dozwolone czy nie? )amanie regu" jest te! niepedagogiczne. Prowadzi do
chaosu i frustracji wszystkich: zawodników i kibiców. To, !e 2 lata temu
Wam orgowie nie uznali protestu nie znaczy, !e tego nie zrobi$ teraz. Na
SleepMonsterze by" komentarz, !e Orion liczy si% z kar$. Jak nasi nie z"o!$
protestu to b%d$ mili. A jak z"o!$ i wygraja protest, to b%d$ zwyci%zcy.
Awansuj$ i dostan$ wi%cej kasy na ciuchy i pianki, które zniszczyli podczas
rajdu. Sugeruj% aby#my byli asertywni, a nie agresywni. To wszystko.

rocha Napisany: 14/11/2009 9:29  Zaktualizowany: 14/11/2009 9:38

support  Odp: Zaczynamy finisz
Hej Supporcie Navigator!
Jeste#cie super taktycznie przygotowani do tego rajdu.
Nie wierz%, !e nie macie opcji "Protest", przecie! to taki sam CP jak ka!de
inne, te! mo!na dzi%ki temu wygra&.
Bierzcie si% za ksi%gowo#&, zastanówcie nad form$, tre#ci$ i do roboty! 
Nie znam tak dobrze regulaminu, !eby pisa&/sk"ada& protesty, ale mo!e

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1265
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Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk$d:

Postów: 62

kto# lepiej zna angielski i podo"a?

Wisnia Napisany: 14/11/2009 9:42  Zaktualizowany: 14/11/2009 9:42

napieracz

Zarejestrowany:
28/2/2005

Sk$d:
Siemianowice #l.

Postów: 232

 Odp: Zaczynamy finisz
Hej ludziska czy nasi ju! le!$ grzecznie w "ó!eczku czy jeszcze walcz$ na
trasie. Wiecie co# mo!e. Bo musz% si% urwa& do pracy a nic nie wiem. Z
tego co piszecie to uko'cz$ na 5tak? A jak z"o!$ protest, który (mam
nadziej%) uznaj$ to b%d$ wy!ej tak? 

Kurcze ale jazda nasi w 5 ARWC naprawd% wielkie uk"ony.  
Navigatorzy jeste#cie naprawd% najlepsi !!! POwodzenia w ostatnich
kilometrach

KrzysiekP Napisany: 14/11/2009 9:56  Zaktualizowany: 14/11/2009 9:56

support

Zarejestrowany:
25/5/2008

Sk$d: Gda"sk

Postów: 69

 Odp: Zaczynamy finisz
W"a#nie przebi"em si% przez 150 postów
WOW - emocje okrutne
Wiadomo co# wi%cej - kiedy wyniki?

MaciejK Napisany: 14/11/2009 10:00  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:00

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk$d:

Postów: 26

 Odp: Zaczynamy finisz
Oto co w regulaminie napisano o karach.
9.2 Penalties can range from the invalidation of CPs in the classification, to
the addition of time to the overall racing time and the disqualification from
the section, the stage or the competition. Examples of situations with
possible penalties are: Disrespect of instructions given by the organization
(TU PODPADA PRZEJ+CIE W NIEDOZWOLONYM MIEJSCU)
Not using safety equipment (MTB helmet, life vest, etc) included on the
mandatory equipment list
Race bib not visible
Disrespect for traffic rules for pedestrians and/or bicycles on public rights of
ways open to traffic
Disrespect for private property
Not progressing in a group (regrouping of the 4 members is mandatory)
(TO DOTYCZY ORIONA).

A to zapisy o protestach.
Article 11 - Protests
11.1 If teams wish to file a protest concerning the evolution of the
competition, they should submit it immediately after the section which it
relates to and deliver it to the identified on-site marshal(s). CZYLI NASI
POWINNI SK)ADA, PROTEST NA KO*CU SEKCJI/ETAPU GDZIE
POGWA)CENIE ZASAD WY+CIGU PRZEZ INNY ZESPÓ) NAST-PI)O.
11.2 All protests will be forwarded to the Technical Jury.
11.3 Teams may also protest against the provisional general classification
within the three days that follow the publication of the results and in that
case they shall do it in writing, by fax or e-mail. ALE MO.NA I 3 DNI PO
OG)OSZENIU WYNIKÓW.

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=310
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1352
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
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Article 12 - Technical Jury
12.1 The constitution of the Technical Jury shall be defined and published
prior to the beginning of the competition.
12.2 The Technical Jury shall consist of 4 members: Race Adviser appointed
by the FPO – Portuguese Orienteering Federation; International Race
Adviser Race Director One athlete – drawn randomly from among the team
captains
12.3 Another athlete shall be picked randomly to join the Technical Jury in
the event of decisions implicating and/or favouring the teams of the jury’s
members.

krolisek Napisany: 14/11/2009 10:08  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:08

support

Zarejestrowany:
22/2/2009

Sk$d:

Postów: 53

 Odp: Zaczynamy finisz
zosta" chyba kilometr...

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

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk$d:

Postów: 26

 Odp: Zaczynamy finisz
Nike i HH i Lundhags przelroczyli lini% mety. Nasi te! tam b%d$ lada
moment. Wow !!!

MaciejK Napisany: 14/11/2009 10:17  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:17

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk$d:

Postów: 26

 Odp: Zaczynamy finisz
Intryguje mnie kwestia dlaczego niektórych teamów nie by"o wida& (chodzi
o track z GPSa) przez ... jak HH ...prawie ca"y wy#cig ? Na ka!dym T
powinni od orgów dostawa& sprawny nadajnik. Mnie HH nigdy chyba nie
uda"o si% zobaczy&. A przecie! maj$ chyba nawet 2-a nadajniki ? Jeden daje
tracka którego wida& na Multisport Live a drugi traka którego wida& na
stronie orgów ARWC.

MaciejK Napisany: 14/11/2009 10:22  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:24

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk$d:

Postów: 26

 Odp: Zaczynamy finisz
Szkoda, !e nie ma kamerki na mecie. Jak wiemy kamerki pozwalaja na
ci$g"y podgl$d / ogl$d sytuacji np. #niegu na stokach narciarskich. Orgi
mog"y ? zainstalowa& tak$ na mecie.
Nisko si% k"aniam Navigatorom, a Justynie w szczególno#ci. Brawo !!!!!!!!!!

MaciejK Napisany: 14/11/2009 10:26  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:26

kibic

Zarejestrowany:
14/11/2009

Sk$d:

Postów: 26

 Odp: Zaczynamy finisz
Helly Hanson/Prunesco has finished, and won (by all accounts I've heard).
Champagne everywhere... to ze strony SleepMonstera.

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1553
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1740
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krolisek Napisany: 14/11/2009 10:30  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:30

support

Zarejestrowany:
22/2/2009

Sk$d:

Postów: 53

 Odp: Zaczynamy finisz
A wiec nasi na mecie - GRATULACJE!
czy kto# bieg"y w tabelkach potrafi poda& wynik? czy to na razie
niemo!liwe?

Drive Napisany: 14/11/2009 10:31  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:31

zainteresowany

Zarejestrowany:
5/6/2006

Sk$d: Komorów

Postów: 6

 Odp: Zaczynamy finisz
Wiecie, jako "komuterowi" uczestnicy tego wydarzenia te! mo!emy da&
orgom wyraz temu, !e nie podoba nam si% jak kto# ma w takim czy innym
powa!aniu to, !e na mapie jest wyra(nie narysowane w którym miejscu

przekracza& drog%.  
Micha"

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

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 24

 Odp: Zaczynamy finisz

Fajnie b%dzie si% po#ciga& z pi$tym zespo"em #wiata  GRATULACJE!! 

unton Napisany: 14/11/2009 10:48  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:48

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk$d: Pozna"

Postów: 65

 Odp: Zaczynamy finisz

 GRATULACJE    

PawelS Napisany: 14/11/2009 10:52  Zaktualizowany: 14/11/2009 10:52

support

Zarejestrowany:
5/4/2007

Sk$d: Kielce

Postów: 68

 Odp: Zaczynamy finisz
Wielkie,wielkie gratulacje !!!
Pawe" S.

slabuz Napisany: 14/11/2009 11:07  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:07

zainteresowany

Zarejestrowany:
14/11/2009

 Odp: Zaczynamy finisz
Navigatorzy, gratulacje dla Was, dla supportu!
Wielki wynik!

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1553
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=713
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1303
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=952
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1741
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Sk$d:

Postów: 1

(fajnie by& w takim zespole)
Pozdrawiam i dzi%kuj% wszystkim kibicom, którzy w tak niespotykanej skali
kibicowali przez ca"y tydzie' (dzie' i noc). Jeste#cie wspaniali!!!
Dzi%ki.

and-nav Napisany: 14/11/2009 11:17  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:17

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk$d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Zaczynamy finisz
Miazga! Wielki sukces! Gratuluje + 3 moje panie.
No to teraz prysznic i chrapanie. Pogadamy pozniej.

Prosze uscisnac reke HH ode mnie.

smukly Napisany: 14/11/2009 11:33  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:33

napieraj!cy

Zarejestrowany:
27/12/2006

Sk$d: Bielsko-
Bia%a

Postów: 81

 Odp: Zaczynamy finisz
Wielkie gratulacje da NAVIGATORÓW !!!
Wspaniale to rozegrali#cie.

Pozdrawiam
Jurek

maciekm Napisany: 14/11/2009 11:33  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:33

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk$d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Zaczynamy finisz
Gratulacje!!!!!!!

Ogromne dzi%ki dla Wszystkich którzy #ledzili poczynania naszej ekipy.
napewno jak wstan$ i oprzytomniej$ i zobacz$ Wasze zaanga!owanie sami
gor$co podzi%kuj$.

Krzychu niech tam franki ojro licz$... za rok Bimbacze i corrida u
Hiszapanów, czy mo!e tam zabrakn$& nas? Za takie emocje? Napewno nie!

Gratulacje dla supportu bo spisali si% na medal!

maciek

hiubi Napisany: 14/11/2009 11:44  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:44

napieracz

Zarejestrowany:
7/10/2003

Sk$d: Stalowa
Wola

Postów: 603

 Odp: Zaczynamy finisz
Dzi%kujemy za ca"y tydzie'
Gratulacje

Wisnia Napisany: 14/11/2009 11:51  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:51
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napieracz

Zarejestrowany:
28/2/2005

Sk$d:
Siemianowice #l.

Postów: 232

 Odp: Zaczynamy finisz
Wielkie wielkie gratulacje dla polskich mocarzy. Jeste#cie niesamowici.

Support i wy kibice te!  . POlISH AR

RUUUUUUUUUUUULEZZZZZZZZZZZZZZ  !!!

hensel Napisany: 14/11/2009 11:58  Zaktualizowany: 14/11/2009 11:58

napieraj!cy

Zarejestrowany:
3/11/2005

Sk$d: Pabianice

Postów: 123

 Odp: Zaczynamy finisz
Szacun!!! Gratuluje!!!

Sambor Napisany: 14/11/2009 14:19  Zaktualizowany: 14/11/2009 14:19

napieraj!cy

Zarejestrowany:
15/9/2005

Sk$d:
Kraków/Gliwice

Postów: 117

 Odp: Zaczynamy finisz

Gratulacje i podziekowania za takie emocje. 

Krzysztof Napisany: 15/11/2009 15:33  Zaktualizowany: 15/11/2009 15:33

napieraj!cy

Zarejestrowany:
12/10/2004

Sk$d: z Zalesia

Postów: 131

 Odp: Zaczynamy finisz
Gdzie# wyczyta"em, !e Nikacze przechodzili POD t$ autostrad$, chyba

jakim# przepustem, takim dla !ab albo innych gadów  

Podobno u#winili si% przy tym strasznie. Ja bym im to jednak zaliczy" i si%
nie czepia". W ko'cu chodzi"o o to, !eby by"o bezpiecznie. I by"o - pod
warunkiem oczywi#cie !e !adna !aba nie zgin%"a przy okazji 
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