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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

ARWC - zaczynają się szachy
pon., 2009-11-09 13:59 — igor

 
  W Portugalii  zaczęło się ściganie "naprawdę"; teamy, przewiezione w góry
koło granicy (mają tam tylko jedną granicę i jednego sąsiada, więc nie
precyzuję), ruszyły na trek. Ale - zanim o tym, to dwa słowa o ściganiu
niedzielnym.

 

(poszły konie po betonie... fot. ze strony ARWC)
 

  Bazujemy tu po trosze na tym, czego można dowiedzieć się ze strony a
trochę na informacjach od supportu via Maciek Mierzwa. Na stronie
informacje pojawiają się dość opornie - wyniki wczorajszych zmagań
pokazały się dziś rano. Navigatorzy zaliczyli wszystkie punkty
obowiazkowe, ale nie połaszczyli się na bonus - co uczyniło kilkanaście
innych ekip. Między innymi znani z wystepów u nas Ukraińcy z OS-Direct .
Ale to taka rozgrzeweczka była, zaś losy rajdu dopiero zaczynają się
rozstrzygać. Pogoda jest stabilna - czyli, jak było źle, tak jest nadal. Pada,
wieje, w górach zimno. Polski team postanowił nie ryzykować za bardzo i
lekko skrócić odcinek treku, odpuszczając kanionig. Tak wywnioskował
Maciek, analizujący przebiegi kolegów w necie. Obok Polaków trzymają się
teamy czeskie oraz francuski, który rok temu w Portugalii  wygrał. Do
kanionu pognała zaś cała czołówka - co może się w dalszej części zawodów
zemścić, bo mogą nie zmieścić się w czasie. Poruszanie się w tych
rejonach i w tych warunkach bywa ciężkie; "tam jest skała, kamienie i
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