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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 - zaczynamy podglądanie !
ndz., 2009-11-08 00:46 — igor

 
 Wojeryzm paskudna sprawa, ale ponieważ; a) nie wygraliśmy w Totka
(chyba, nie sprawdzałem ostatniego losowania)  b) nie wygraliśmy BWC (to
na pewno, niestety), to pozostaje nam podglądać, co się dzieje teraz w
pięknej Luzytanii. A także podsłuchiwać - bowiem chcemy być w miarę na
bieżąco a nie ma pewności, jak będzie wyglądać relacja live na stronie
orgów.
 
 Mistrzostwa świata w AR ruszają w niedzielę a my, rzecz jasna,
kibicujemy koleżeństwu spod znaku Navigatora. Justyna Frączek, Łukasz
Warmuz, Maciek Dubaj i Paweł Moszkowicz ponoć są w dobrej dyspozycji
oraz humorach - i niech to nam na razie wystarczy. O samych zawodach
opowiedział nam zaś gęsto inny navigatorowy Maciek (Mierzwa), który
pozostał w kraju (ustępując zresztą miejsca w teamie Łukaszowi), ale
ponieważ jest na stałym nasłuchu - to jakoby tam siedział sam.

 

(tak dla spotęgowania zazdrości...)
 

  Maciek zresztą startował w Portugalii  w poprzednich latach, więc gawędził
ciekawie. Cytata obszerna poniżej, dokładna umiarkowanie:
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" Trasa będzie strasznie długa (organizatorzy wyceniają jej długość na
ponad 900 km) i już teraz wiadomo, że cała jest nie do zrobienia. Niby
organizatorzy mówią, że się da, ale oni tak zawsze podpuszczają - to część
gry. Zerknijcie sobie choćby na ostatni, piąty etap; to jest 280 km na który są
32 godziny. A przecież to już 4 dni ścigania, ponad 600 km w kościach. Nikt
tego nie pójdzie 10 km/h, tym bardziej, że treku jest ponad 60 km. Trzeba
będzie naprawdę dobrze kombinować i sprytnie wybierać, żeby nie wypaść z
gry.'

 

(trasa ponad 900 km...)
 

 Tu przypomnienie - zawody w Portugalii  rozgrywane są wg formuły, w której
teoretycznie zwycięża ekipa, która pokona w limicie cała trasę. Ponieważ
jest to trudno wykonalne - następnym kryterium są tak zwane punkty
obowiązkowe. W przypadku, gdyby dwie lub więcej ekip miało je wszystkie -
lub tyle samo - decyduje liczba zaliczonych punktów bonusowych, czyli
takich PK, które na poszczególnych etapach zaliczyć można - ale nie trzeba.
Wracamy jednak do Maćka i taktyki:
 
 "Kluczowy będzie etap trzeci; tam trzeba dojść w limicie, żeby na kolejny
odcinek zostać wypuszczonym bez skrótów - i co za tym idzie, straty
punktów. Na tym nasi się skupiają. Łatwo nie jest; Portugalczycy zazwyczaj
robią odprawę przed zawodami wieczorem - a wstać trzeba o 5.00 rano. No
i można albo w nocy spać, albo dłubać nad mapami i taktyką. Tu tych map
ma być ponad 60; podobno mają je wszystkie dać od razu! Ciężka sprawa
dla nawigatorów, ale i dla supportu. Tyle, że to już chyba mamy
przećwiczone. Rok temu w Brazylii debiutowaliśmy z supportem; w
Portugalii  już było lepiej a teraz Maciek (Dubaj) i jego dziewczyna, Alicja,
przygotowali się naprawdę super."
 
 Start z rana w niedzielę, ale pierwszy etap ma być taką bardziej pokazówką
w Estoril (skądinąd najbardziej chyba oblegany kurort w tym kraju) a
prawdziwe ściganie rozpocznie się potem: "Prolog pewnie będzie szybki; na
bułę i ciekawy. Pewnie znowu, jak rok temu, będzie fajny coasteering; mogą
być ciekawe zadania w mieście. Byliście na Rat Race - tu zadania są
podobne, trzeba czasem pogłówkować. Ale Łukasz ma do tego smykałę;
potrafił czasem nawet podsłuchać prawidłowe odpowiedzi innych teamów.
Naprawdę cwaniak! No i byliśmy na tym prologu nawet lepsi od lokalesów...
Potem przewożą ich autobusami gdzieś, pod granicę hiszpańską. Może
nawet do samej Hiszpani. Tam, w górach, będzie trekking i to jest naprawdę
ciężki odcinek."
 

(pagórasy z odcinka treku)
 

  Tyle na dziś; pytałem też o typ Maćka na wynik, ale może nie będę
zapeszał. Za to możemy sobie popatrzeć na widoczki; zrabowane,
oczywiście, ze strony organizatora. A od jutra - zapraszamy do śledzenia
relacji. Jak się coś będzie działo - to znajdziecie to u nas :)


