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Start odbędzie się o godzinie 10:00 czasu miejscowego (11:00 czasu
warszawskiego. Na dzień dobry zespoły mają odcinek wielu dyscyplin
- bieganinę po Cascais i okolicach. Do wyboru jest surfing, strzelanie z
łuku, z kuszy, nurkowanie, bieg na orientację, gra w petanque, skoki
rowerowe na hopkach, wspinaczkę, kajak, kilka miejscowych gier...

Żeby ukończyć etap, każdy zespół musi uzbierać w sumie 100
punktów. Każda z konkurencji odbywa się w innym miejscu i jest
punktowana od 5 do 20 punktów. 
Ekipa właśnie siedzi i naradza się jakie konkurencje najbardziej opłaca się wybierać, jaki sprzęt
zabrać ze sobą. Taktyki w tym sporo. Klasycznego rajdowego ścigania - niewiele. Ale to
nietypowy rajd.

Po ukończeniu etapu multikonkurencji nastąpi odcinek rolkowy. Bardzo estetyczny - ciągnie się
wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Z niewielkimi podjazdami i zjazdami. Jego długość szacowana jest
na 12km. Następny będzie trekking - 19km, krótki rower - 14,7km i kolejny krótki trekking -
6km.

UWAGA: Potem rajd zostanie zatrzymany. Wszystkie teamy wsiądą do autokarów i pojadą do
centrum Portugalii. Do miejscowości Lousa.
Dopiero tam - w poniedziałek o 8 rano nastąpi drugi start masowy. 

Tam zawodników czeka najcięższy etap - 45km trekkingu, 102km MTB, 23km trekkingu.
Zespoły będą się ścigać w bardzo górystym terenie - m.in. w Serra de Estrella, dochodzących do
2000m. Nocą spodziewany jest mróz. 
UWAGA 2: Na odcinku 170km spodziewane jest przewyższenie około 10 000 metrów.

Navigator RaidLight jest już spakowany (część worów zostało przygotowanych jeszcze w
Polsce). Aktualnie studiują mapy (gruby plik w kilku skalach). Są spokojni i skupieni. Wkrótce
kładą się spać.



W czasie rejestracji chipy zostały zamocowane na stałe do nadgarstków zawodników. W ten
sposób organizator ma pewność, że cały team dotrze do punktu.

Rejestracja w zabytkowym budynku Casa de Santa Maria. Sponsorem jest biuro promocji miasta



Cascais - stąd na rajdzie pojawia się kilka ciekawych lokalizacji

Grupowa fotka. Navigator RaidLight. Od lewej: Maciek Dubaj, Łukasz Warmuz, Justyna
Frączek, Paweł Moszkowicz



Nagranie na potrzeby strony organizatorów. Zajrzyjcie na www.arwc2009.com1, żeby zobaczyć
co mówili.

http://www.arwc2009.com/


Krótka przebieżka po skałach. Dla zapoznania z terenem (i dla wypróbowania sprzętu foto)





Rosyjski team Arena. 4 dziewczyny. Żadnego chłopa. Z pewnością nie będą się ciągnąć w
ogonie.



To nie jest człowiek rozdający mapy dla wszystkich. To gość, który trzyma komplet map
swojego teamu.



W jednym z komentarzy do poprzednich niusów Mike Kloser został porównany do zombie.
Zgadnijcie, który na zdjęciu to Mike  (kilkukrotny Mistrz Świata w AR, zwycięzca każdego
bardziej prestiżowego rajdu na świecie)

Marcin i Jacek (support team) podziwiają okładkę programu zawodów. Na niej pędzi polski
team.

Ten artykuł pochodzi z napieraj.pl
http://www.napieraj.pl/xoops2

Link do tej wiadomości to: 
http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=11283
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