
Strona główna

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...
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Strona domowa:

Słońce świeci, fajnie jest
śr., 2009-11-11 14:35 — igor

   To słońce to, oczywista, nie u nas, tylko w
Portugalii. Jak donosi support - temperatura wynosi około 17 stopni, zatem
warunki do ścigania są znakomite.
 
 W znakomitych nastrojach także ekipa Navigatorów; nocą pomknęli  cały
odcinek rowerowy, choć nie obyło się bez drobnych strat. Support już
pomknął w poszukiwaniu sklepu rowerowego, bo znowu trochę sprzęt dostał
w kość. Justyna zaś będzie musiała naprawić się sama - nocą trochę
przysnęła i w efekcie przewróciła się, kasując nieco nos. Podobno jednak to
nic poważnego i nastawia się na ściganie dalej.
 
  Z tym ściganiem robi się coraz ciekawiej; oczywiście leaderbord na stronie
orgów leży, ale wydaje się, że polska ekipa ma szansę włączyć się do walki
o czołowe lokaty. Wprawdzie nie wszystkie czołowe teamy noszą chyba
GPS ze sobą, ale widać, że część potencjalnej czołowki już musiała nieco
odpuścić. Cwaniakujący (cecha narodowa? Jak spiżowej postury prezydent
Sarkozy?) Francuzi z Qeuchuy rower (z musu) potraktowali bardzo
skrótowo; jakieś punkty ominie pewnie też hiszpański Buff. Świetnie napiera
zaś nowozelandzki Orion, który  -zaliczając wszystkie PK - ma niewielką
stratę czasową do Navigatorów. Niewiele tracą do nich Brytyjczycy z Helly-
Hansena; Amerykanie z Nike mieli zaś przymusowy postój na
przepaku (support nie dowiózł rowerów). Ponadto kajaki na whitewater nieco
im ciekły. No, pech.
 
  Polski team - co można odczytać z wykresu GPS - postanowił odpuścić
sobie wiosłowanie pod prąd graniczną rzeką Tag i wali na przepak. Tam
zapewne bedzie okazja, żeby odpocząć, zczytać chipy, naładować GPS-y i
chwilę pogadać przez telefon. Tak przynajmniej twierdzi Maciek Mierzwa,
który nam powyższe ploteczki z obozu Navigatorów sprzedał. A potem? A
potem druga połowa rajdu...
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Format

Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
Dozwolone znaczniki  HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
Znaki  końca linii  i akapitu  dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania
CAPTCHA
To pytanie sprawdza, chroni witrynę przed spamem

What code is in the image?: *

Enter the characters (without spaces) shown in  the image.
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