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ARWC : Czwartek w Portugalii

Napisa! Zolwik dnia 12/11/2009 10:50:00

Team Navigator RaidLight w"a#nie po"o!y" si$ spa%. Zjedli kolacj$. Support
naprawd$ ich rozpieszcza - daj& obrane pomara'cze, banany, winogrona,
mas$ smako"yków. Mo!e dlatego, tak ch$tnie napieraj&. Etap gigant by"
praktycznie niemo!liwy do przejechania wi$c nawet najszybsze teamy
zrobi"y na nim skróty. 

 

Teren by" p"aski, przynajmniej na pocz&tku. Niewielkie wzniesienia, masa pól i szutrówek
prowadz&cych przez gaje oliwne. Wida% by"o, !e nasi s& w gazie. U#miechy na twarzach,
zadowolenie bi"o od nich na mil$. Mieli troch$ problemów ze spaniem. Musieli przekima% nieco na
trasie, bo Justynie znów zamyka"y si$ oczy na zjazdach, a nie chcia"a zaliczy% nowej szramy na
twarzy. (ukasz ma oczy jak królik do#wiadczalny. Na szcz$#cie nikt nie skar!y si$ na !adne
powa!ne dolegliwo#ci. Alergia z poranka da"a ju! spokój (ukaszowi. 

Kalkuluj& ca"y czas, co si$ b$dzie op"aca"o. Teraz na trasie jest coraz wi$cej "tanich punktów",
które nie wymagaj& wielkiego zaanga!owania. Jednak czasu jest ci&gle ma"o i nadal trzeba #cina%.
Jacek Koz"owski (logistyk supportu) musi negocjowa% z ch"opakami co mog& omin&%, bo team
chcia"by ju! dyskontowa% swoj& przewag$ czasow& i podchodzi% po "atw& zdobycz ("atwy punkt to
oznacza zwykle godzin$ d"u!ej na trasie, trudny to jakie# 3 godziny). 

Z przepaku wyjd& o pó"nocy polskiego czasu. Czeka ich krótki trekking, a potem etap kajakowy,
który zamierzaj& #ci&% do minimum (jakie# 22km zamiast 46). Pogoda zamierza si$ popsu%.
B$dzie ciep"o, ale deszczowo. 
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Navigator RaidLight opu#cili w"a#nie przepak w Marvao po etapie pieszym, który zacz$li wczoraj o
18. Byli bardzo senni wi$c przysypiali w marszu. Etap by" dosy% p"aski, ko'czy" si$ kilkoma
wzniesieniami. Trasa przebiega"a raczej po szutrach. Wczoraj wieczorem wyszli na króciutki etap
kajakowy zako'czony podej#ciem na linie – Krzysiek mówi, !e to by"a bardzo dobra decyzja bo to
by" jeden z "atwiejszych punktów.

Nasi byli drugim teamem w stawce, który zrobi" to zadanie a w tym czasie asfalty zaroi"y si$ od
teamów, które to zadanie opuszcza"y. O 21 czasu portugalskiego zamykano stref$ zmian, ca"y
peleton wyszed" tu! przed dziewi&t&. Przepak wrza", teamy krz&ta"y si$ w po#piechu !eby wyj#%
zanim z"apie ich cut off. Nawet faworyci wychodz& z przepaków tu! przed zamkni$ciem ich.

(ukasz na razie wygrywa z Justyn& w konkursie na pechowca teamu Navigator RaidLight – teraz
dosta" uczulenia na stopach, które pokry"y si$ czerwonymi plamami i piek&. Ale Justynie te! ju!
troch$ spuch"y stopy, nie mia"a fio"kowej aury jak zak"ada"a buty rowerowe.

Teraz czeka ich gigantyczny etap rowerowy. Podobno raczej p"aski, po szutrach i sk"ada si$ na

niego 13 map  Du!o prostej nawigacji po licznych drobnych drogach - ca"y czas trzeba by%
uwa!nym, !eby przepina% si$ sprawnie mi$dzy nimi.

Justyna rozpu#ci"a w"osy (mo!e, !eby rozbudzi% nieco ch"opaków  )
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Maciek Dubaj z porannym zamuleniem na twarzy

Okolice przepaku w Marvao. Pi$kna sceneria #redniowiecznego miasteczka i zamku
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Dziewczyna z czeskiej ekipy w"a#nie ma kryzys. Ona si$ nie #mieje tutaj. Sp"aka"o si$ biedactwo
na punkcie
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Kolejna zapora wodna na Tagu



09/12/12 16:12Czwartek w Portugalii - ARWC - Newsy - napieraj.pl

Página 17 de 41http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1135

 

P!askie  Najpierw najstarsze  Od#wie$

Komentarze s& w"asno#ci& ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialno#ci za ich tre#%.

Autor W!tek

Yakas Napisany: 12/11/2009 11:01  Zaktualizowany: 12/11/2009 11:16

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
B$d& zgarnia% 37 i 38? Dadz& rad$?

[Edit]
Chyba odpuszczaj& 37! 38 te!?!

and-nav Napisany: 12/11/2009 11:34  Zaktualizowany: 12/11/2009 11:34

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Czwartek w Portugalii
mnie wyglada na to ze odpuszczja 37 i 38.

mam nadzieje ze na rowerze stopy Lukasza wroca do normy.

Napierac!

http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/print.php?storyid=1135
mailto:?subject=Interesuj%C4%85cy%20artyku%C5%82%20na%20stronie%20napieraj.pl&body=Znalaz%C5%82em%20bardzo%20interesuj%C4%85cy%20artyku%C5%82%20na%20stronie%20napieraj.pl:%20%20http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1135
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
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rocha Napisany: 12/11/2009 11:45  Zaktualizowany: 12/11/2009 11:45

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk&d:

Postów: 62

 Odp: Czwartek w Portugalii
Jak 37 to i 38, inaczej nie mia"oby to (chyba) sensu. 
Pewnie owladni$ci wizj& trzymania si$ strategii nie chcieli wystawia% si$ na

pokuszenie z"apania bonusa G  
Wci&! z g"ow&, a! si$ dziwi$, !e chce im si$ my#le%...

tob_bno Napisany: 12/11/2009 12:07  Zaktualizowany: 12/11/2009 12:07

kibic

Zarejestrowany:
7/11/2006

Sk&d: Stalinogród

Postów: 23

 Odp: Czwartek w Portugalii
totalnie nie kumam strategii #02. Chyba nie sa do konca trzezwi...

Yakas Napisany: 12/11/2009 12:13  Zaktualizowany: 12/11/2009 12:33

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
#02 Outdoor Experiece mogli dosta% jakie# info o wyniakch i zdecydowali
si$ wraca% po CP 38!! A Navigatorzy chyba odpuszczaj& - nie wiem czy
dobrze... ale to nie ja tam peda"uj$ czwarty dzie' wi$c nic wi$cej nie
mówi$...

Fajny wariant zrobi" zespó" #14 - zaliczyli CP 38.

gajo Napisany: 12/11/2009 12:25  Zaktualizowany: 12/11/2009 12:40

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
rzeczywi#cie team 02 chyba prze!ywa mocny kryzys... teraz wida%, !e
zawracaj& w stron$ 39A- jakby "wytrze)wieli"... Sporo czasu stracili, ale to

dobrze dla naszych 

Ciekaw jestem sk&d taki b"&d. U nas w BnO bardzo rzadko, ale jednak
czasem pod#wiadomie zdarza si$ mniej do#wiadczonym zawodnikom
pope"ni% tego typu b"&d, !e pobiegnie si$ na z"y punkt - przyk"adowo z 8 na
10... Takie chwilowy "zawias", który oznacza "po zawodach" ;p Mo!e oni
mieli podobny "zawias" i my#leli, !e maj& i#% na 38D zamiast 39B...

Yakas Napisany: 12/11/2009 12:56  Zaktualizowany: 12/11/2009 13:39

napieraj!cy  Odp: Czwartek w Portugalii
Na chwil$ obecn& Navigatorzy jad& rami$ w ramie ze swoimi bezpo#rednimi
rywalami #02 Outdoor Experiences. Mam nadziej$, !e w tym roku to nasi
b$d& gór&!

[Edit]
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Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

Po 39B Outdoor troch$ b"&dzi i wybiera inny wariant ni! Navigatorzy.
Zobaczymy kto b$dzie wcze#niej na 39C... GPS obu zespo"ów nadaje sygna"
co ok. 15 min.

maciekm Napisany: 12/11/2009 13:47  Zaktualizowany: 12/11/2009 13:47

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
niestety zespó" nie móg" si$ widzie% z supportem, nie za bardzo moga tez
spa% bo za 11h jest cutoff. Chcieliby skraca% ale na tym etapie ci$zko a im
dalej tym punkty trudniejsze do zdobycia. Asfalt jest raczej ostateczno#ci&.
Na kolejnym etapie musza szybko pokona% 10 km z buta gdzie s& 2cp a
potem kajak 50 ale na szcz$#cie da si$ go skróci% o min 1/3. Po kajaku jest
T14 na którym jest kolejny cutoff (do 14), teraz jad& juz na styk przy tym
tempie przemieszczania si$.
B$dzie ci$!ko.
Co do wracania na punkty to w poprzednich edycjach to czesto po 2 dniu
mieli#my zawiasy podbijaj&c cp. Mimo ustalenia kolejno#ci w jakiej
podbijamy chipa, pilnowania, par itp, czasami po odej#ciu od cp ktos rzuci"

podbi"e# punkt? ja tak, chyba - no..., kto# widzia"? i si$ zaczyna"o... 

maciek

Yakas Napisany: 12/11/2009 14:22  Zaktualizowany: 12/11/2009 14:41

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Czyli Orion nie zd&!y na Cutoff 3 o pó"nocy na A4 i straci 6 CPs!?! A oni
teraz jad& po CP 37 lub/i 38 - wcale nie skracaj&!

Cutoff 4 jest o 14:00 w pi&tek na T14 i traci si$ 4 CPs...

B$dzie si$ dzia"o!

Sleep Monsters:
"As others had already worked out the long linear 160km bike section to
AP4 was all but impossible to clear before tonight's midnight stage closure
and very difficult to shorten, but Buff had several options and were now on
'Plan C' to cut the route. Ertips too were saying it was impossible to get all
the checkpoints, but teams who have only just worked that out may have
realised too late."

Czyli nie tylko Orioni i Buff mog& nie zdazy%, bo Nike, Helly Hansen i Os-
Direct nawet jeszcze nie zaczeli rowerów (raporty z pocz%tku etapu MTB)!

and-nav Napisany: 12/11/2009 16:48  Zaktualizowany: 12/11/2009 16:48

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Czwartek w Portugalii
czekajmy do polnocy. 

a tymczasem sciskam kciuki za jeszcze odrobine koncentracji na
Navigatorow i zeby mieli jakis zapas przed limitem na chwile snu.

Yakas Napisany: 12/11/2009 18:03  Zaktualizowany: 12/11/2009 18:04

napieraj!cy  Odp: Czwartek w Portugalii
Zbieram my#li. Sytuacja na rowerach wygl&da tak: wszystkie licz&ce si$
ekipy odpuszczaj& 37 i 38.
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Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

Nawigatorzy i Outdoor Experiece wcze#nie zaczeli rowery. Outdoor
odpuszcza jeszcze CP41, nasi pono% my#l& od odpuszczeniu CP42 (tylko czy
jest jak to sensownie objecha%?). Wydaje mi si$, !e na przepaku ok. 20-21
(GMT) czyli b$d& mogli pospa% przed Stage 5...

Nie mamy tracków Nike'ów, Buffa, Lundhags. Hellu Hansen dopiero si$
pojawili i okaza"o si$, !e sprytnie obje!dzaj& i rower zaczynaj& od CP40 -
chyba mo!emy za"o!y%, !e reszta spó)nialskich robi tak samo (i dzi$ki temu
zd&!y na Cutoff). No chyba, !e kto# tak szybko napiera jak Orioni, którzy
olali tylko CPs 37 i 38...

Przy takim scenariuszu uk"ad si" po Stage 4 wygl&da tak: symulacja
leaderboarda po S4 (na szaro moje domys"y i za"o!enia).

Wisnia Napisany: 12/11/2009 18:27  Zaktualizowany: 12/11/2009 18:27

napieracz

Zarejestrowany:
28/2/2005

Sk&d:
Siemianowice "l.

Postów: 232

 Odp: Czwartek w Portugalii
*ledz&c zmagania naszych na ARWC musz$ si$ przyzna%, !e i mnie si$
emocje udzieli"y. Po pierwsze naprawde jestem pod ogromnym wra!eniem
tego co robi& Navigatorzy. Chyba jeszcze nigdy nie by"o na !adnych
mistrzostwach, !eby polacy byli tak wysoko, i cz$sto nadawali ton
rywalizacji. Pomimo, !e te wszystkie rozwa!ania o pozycji naszych s& troch$
niedok"adna. Naprawd$ podziw.
Du!e brawa nale!& sie te! ekipie wspomagaj&cej czyli supportowi a takze

fotoreporterom hihi  . Fajnie !e dzi$ki wam mo!emy cos wi$cej
zobaczy% i us"ysze%. Ilo#c postów #wiadczy naprawde o du!ym jak na nasz
hobbystyczny sport zainteresowaniu. 
Dzi$ki wielkie tak!e dla wszystkich którym si$ chce liczyc CP, warianty
obrane przez zespo"y i miejsca poszczególnych teamów na etapach bo dzieki
wam mo!emy sledzi% bardziej dok"adnie rywalizacje. 
Naprawd$ WIELKIE DZIEKI WSZYSTKIM. 

A tak w ogóle to jak tam dalej naszym idzie kto# cos nopwego wie??? 
Stawiam na miejsce w 6 na pewno.

elvith Napisany: 12/11/2009 18:35  Zaktualizowany: 12/11/2009 18:35

kibic

Zarejestrowany:
9/6/2008

Sk&d: Warszawa

Postów: 17

 Odp: Czwartek w Portugalii
Wygl&da na to, !e s& jakie# problemy z transmisj& danych z GPSu
Navigatorów. Albo po prostu pad"a im bateria. Ostatni odczyt jest z 17:36, z

okolic CP 41B. Navigatorzy stoj&, a wszyscy ich wyprzedzaj& .

Nied"ugo powinni ko'czy% ten 160 km odcinek MTB i znale)% si$ na
przepaku w Villa Rei. Potem czeka ich 10 km trekku. Czy cutoff jest o 00:00
w"a#nie na ko'cu tego d"ugiego roweru?
Je#li tak, to pewnie Orioni zd&!&...

jasiekp Napisany: 12/11/2009 18:55  Zaktualizowany: 12/11/2009 18:55

napieracz

Zarejestrowany:
31/8/2004

Sk&d: Siedlce

Postów: 327

 Odp: Czwartek w Portugalii
Ciekawe jakiego stresa maj& ci goni&cy mocarze, jak cz$sto si$
zastanawiaj& i kalkuluj& "czy robimy dobrze", ciekawe czy si$ zrównaj&

przed met& i b$d& mie% czyst& sytuacj$ kto za kim. Za du!o ale.  

Yakas Napisany: 12/11/2009 19:30  Zaktualizowany: 12/11/2009 19:35

napieraj!cy  Odp: Czwartek w Portugalii

http://spreadsheets0.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=310
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1366
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=176
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
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Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

Orgowie zauktualizowali ich leaderboard o dane z nocnego trekkingu. Buff
pono% zrobi" 0 punktów - czy to mo!liwe?! Nasz Leaderboard po Stage 4.

Kazig Napisany: 12/11/2009 19:45  Zaktualizowany: 12/11/2009 19:46

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
Muzycznie!!!! Go West Nawigatorzy!!!!!

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

tam gdzie szuum morza, po s"aw$!! pieni&dze!!! pi$kne kobiety i w"adz$!!!

rocha Napisany: 12/11/2009 19:45  Zaktualizowany: 12/11/2009 19:47

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk&d:

Postów: 62

 Odp: Czwartek w Portugalii
Jak to niemo!liwe?
Ju! g"upiej$. My#la"em, !e to pewniak, !e Buff nie zda!y" na trek i straci" 4
CP, ale na rower ju! wsiedli i dymaj&. W odró!nieniu od tych, którzy ju!
nawet roweru nie zaliczaj& tylko od razu na jeziorko...
Ale nie chc$ miesza%...

Yakas Napisany: 12/11/2009 19:54  Zaktualizowany: 12/11/2009 19:54

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Rocha, racja - Sleep Monsterze podaje, !e Buff nie zd&!y" na cutoff!

Pono% na Multisporcie Navigatorzy o!yli.

Kazig Napisany: 12/11/2009 19:56  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:03

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
ale kto mi napisze,
czemu nasi nie wzi$li 42? przecie! ten cut jest o zdaje si$ o pó"nocy, to
chyba wygl&da, ze zd&!& co nie?

edit, chocia! prawda jest taka, !e punktów to jeszcze jest pip i kalkulacja
mo!e by% dobra, tam góry s& jakie#

Bardzo s"abo szed" ten trek w nocy, jak rano sprawdza"em to si$ grubo
pomyli"em gdzie zaszli

elvith Napisany: 12/11/2009 20:11  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:14

http://spreadsheets3.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.youtube.com/watch?v=lXgH_NBMACA
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1265
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=1366
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kibic

Zarejestrowany:
9/6/2008

Sk&d: Warszawa

Postów: 17

 Odp: Czwartek w Portugalii
Obstawiam, !e nie wzi$li 42 i 43 (na to wygl&da z tracka na MultisportLive),
!eby móc d"u!ej spa% przed S5.
Pewnie grzej& g"ówn& drog& byle szybciej na przepak. Jad& dolin&, wi$c
omijaj& wi$kszo#% rze)by, któr& musieliby pokona%, !eby dotrze% do tych

CP. Po tylu km wcale si$ nie dziwi$ .

mik Napisany: 12/11/2009 20:15  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:16

napieracz

Zarejestrowany:
11/1/2004

Sk&d:

Postów: 330

 Odp: Czwartek w Portugalii
Prze
Prza
Szam
Nie #ledz$ non stop....
Zna
Czy
Na
Si
Na 
5
Tym?????????????????!!!!!!!!!!!!

Z rado#ci& przegram obstawianie!!!

Pozor Speleo 

rocha Napisany: 12/11/2009 20:25  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:25

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk&d:

Postów: 62

 Odp: Czwartek w Portugalii
Ano maj& kapita" czasu i nie chc& go roztrwoni% na b"akanie po lesie tylko
chc& pospa%. Do ko'ca daleko, inni te! raczej nie zalicz& tych CP, ale mo!e
nasi cho% po#pi& przed tym diabelskim kajakiem.
Wyobra!acie sobie? Czwarta doba, noc, pozycja siedz&ca i "agodny plusk
wody... Trzeba si$ przedtem przespa%, a i tak b$dzie krucho...

rainmaker Napisany: 12/11/2009 20:29  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:29

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 24

 Odp: Czwartek w Portugalii
Niech spi&, nale!y im si$!! Mam tylko nadziej$, !e to omini$cie wysz"o z
kalkulacji a nie z musu, bo w ko'cu przez 42A przejechali.. Chocia! mo!e to
przypadkiem by" najsensowniejszy wariant, albo tego asfaltu N2 nie mieli na
mapie..

gajo Napisany: 12/11/2009 20:33  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:33

support

Zarejestrowany:

 Odp: Czwartek w Portugalii
Wed"ug mnie nasi maj& bardzo dobr& taktyk$ - bazuj& na w"asnym
do#wiadczeniu wyci&gni$tym z poprzednich edycji i w sposób przemy#lany
planuj& kolejne kroki maj&c na uwadze w"asne mo!liwo#ci i potrzeby...

B$dzie dobrze! 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=63
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1265
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
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12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

Yakas Napisany: 12/11/2009 20:37  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:37

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Na 42A by"a wielka tama i dogodny punkt przejazdu... na Sleepie jest
relacja z tego miejsca, ale nic tam o naszych. Pono% wszyscy tam si$ na
chwil$ zatrzymuj& (opórcz HH, które napiera ostro).

rainmaker Napisany: 12/11/2009 20:53  Zaktualizowany: 12/11/2009 20:53

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 24

 Odp: Czwartek w Portugalii
Taktyka jak dla mnie bomba.. Co Stage zaliczaj& troche snu, a wiele
zespo"ów nie mo!e sobie na to pozwoli%, bo goni& ich limity, które do ko'ca
ju! nie znikn&. Wi$c pojawia si$ pytanie czy teamy z czo"ówki dadz& rad$ do
ko'ca przy niewielkiej ilo#ci snu i limit ich nie ze!re czy wszystko si$ w
którym# momencie posypie. Te kajaki to b$dzie jaki# kosmos, ju! widz$ te

p$telki na GPSie jak b$d& zasypia% 

Kazig Napisany: 12/11/2009 21:01  Zaktualizowany: 12/11/2009 22:05

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
czy to mo!e by% prawda, !e jad& teraz przed nimi babeczki z Areny?

chcia"oby si$ tam by%... 
Na najlepsze timy bym nie patrzy", moim zdaniem one jeszcze przyspiesz&

Natomiast niech walcz& o to pi&te, jak to kiedy# znany komentator okre#li",
sami je sobie musz& wyrwa%!

a teraz raz dwa  , i w kime marsz!!

ps jak tim idzie spa%, to ja te! si$ k"ad$ 

denatka Napisany: 12/11/2009 22:40  Zaktualizowany: 12/11/2009 22:40

zainteresowany

Zarejestrowany:
22/9/2008

Sk&d: z lasu

Postów: 6

 Odp: Czwartek w Portugalii
Rozmawia"am w"a#nie z reprezentantem supportu. Mówi", !e team bardzo
motywuj& wiadomo#ci o Waszym zainteresowaniu i intensywno#ci, z jak&

#ledzicie ich poczynania. Tak!e, Panie, Panowie, nie przestawa%! 

Kazig Napisany: 12/11/2009 23:08  Zaktualizowany: 12/11/2009 23:09

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

 Odp: Czwartek w Portugalii
Wszyscy pobudka przed cutoffem!!!

Przed nami ostatnia doba, wi$cej nie bedzie 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1431
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
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Postów: 822

rocha Napisany: 12/11/2009 23:31  Zaktualizowany: 13/11/2009 0:21

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk&d:

Postów: 62

 Odp: Czwartek w Portugalii
No dobra! Nie wiem, która to u nas b$dzie...

+1, czy +2h maj& tam...  

Ale nawet jak wszyscy krzykniemy "POBUDKA!!!" to mog& nie us"ysze% 

Kazig Napisany: 12/11/2009 23:41  Zaktualizowany: 12/11/2009 23:42

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
co# trzeba wymy#le%, !eby si$ obudzili NA CZAS!

mo!e to?
http://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

BÓG! HONOR! OJCZYZNA! NAVIGATOR!!!

rainmaker Napisany: 12/11/2009 23:50  Zaktualizowany: 12/11/2009 23:50

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 24

 Odp: Czwartek w Portugalii
Skoro Z przepaku wyjd! o pó"nocy polskiego czasu to pewnie w"a#nie

wstaj&, wi$c mo!na krzycze%  

A swoj& drog&, pojawi" si$ GPS Lundhagsow, ktorzy zamiast naparzac zeby
wyrobic sie przed cut offem, 'spokojnie' zbieraja jeszcze 42. Co raz
ciekawiej si$ robi..

Kazig Napisany: 12/11/2009 23:58  Zaktualizowany: 12/11/2009 23:59

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
http://www.youtube.com/watch?v=uy8ck_2hyu8

no nie wiem, czy si$ Justynka nie obrazi.. 

and-nav Napisany: 13/11/2009 0:15  Zaktualizowany: 13/11/2009 0:15

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Czwartek w Portugalii
Czw w POR konczy sie.
Czas przywalic ostatni stage!

   

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1265
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.youtube.com/watch?v=uy8ck_2hyu8
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
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Kshysiek Napisany: 13/11/2009 0:21  Zaktualizowany: 13/11/2009 0:21

Webmaster

Zarejestrowany:
19/8/2003

Sk&d: z Hawajskiej

Postów: 2673

 Odp: Czwartek w Portugalii
W"a#nie wychodz& na etap. S& w drzwiach. Trzymamy kciukasy!

unton Napisany: 13/11/2009 0:27  Zaktualizowany: 13/11/2009 0:27

support

Zarejestrowany:
11/3/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 65

 Odp: Czwartek w Portugalii

jazaaaaaaaaaaaa!!!!  

Kazig Napisany: 13/11/2009 0:30  Zaktualizowany: 13/11/2009 1:03

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
http://www.youtube.com/watch?v=i_EQ-FWP7WY
!!!

teraz z tego spania trzeba poci&gn&%!

Yakas Napisany: 13/11/2009 1:06  Zaktualizowany: 13/11/2009 1:06

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Nike i Lundhags nie zd&!yli na cutoff?!? Kto# cokolwiek wie?! Navigatorzy
chyba nie robi& CP44.

and-nav Napisany: 13/11/2009 1:07  Zaktualizowany: 13/11/2009 1:07

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Czwartek w Portugalii
wyglada to na wariant omijajacy 44A i B...
wala prosto na 45.

Kazig Napisany: 13/11/2009 1:15  Zaktualizowany: 13/11/2009 1:15

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=43
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1303
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.youtube.com/watch?v=i_EQ-FWP7WY
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
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napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
Najki to nie wiem, ale Oriony jak patrzy"em byli o 22 w czarnej d...
Czeemu omijaj&, tak si$ martwie

rainmaker Napisany: 13/11/2009 1:21  Zaktualizowany: 13/11/2009 1:21

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 24

 Odp: Czwartek w Portugalii
Oriony zd&!y"y: team #01 arrive to A4 at 22:19
nie wiem jak nike, ale Lundhags raczej nie.. tylko z drugiej strony, co robi&
dalej je#li nie zd&!yli?

Bo je#li musz& omin&% na rowerach ten trek i kajak, to w sumie jako# mega
du!o nie strac&.
Navigatorzy zrobi& tam pewnie dwa punkty w sumie, bo pono% chcieli ostro
skraca% kajak.

gajo Napisany: 13/11/2009 1:21  Zaktualizowany: 13/11/2009 1:21

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Oriony zd&!y"y przed cut-off'em - tak& informacj$ znalaz"em na stronie
rajdu. O naszych si$ nie martw Kazig - ja wierz$ w ich taktyk$.

Yakas Napisany: 13/11/2009 1:24  Zaktualizowany: 13/11/2009 1:24

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Je#li Nike i Lundhags si$ nie za"apali na trek i kajak to trac& potencjalne 6
CPs. Ale Navigatorzy pewnie zrobi& z tego 3. Troch$ si$ dziwi$, !e tak
skracj& - przecie! maj& 14h do kolejnego cutoff'u, ale jak rozumiem kajak
jest baaardzo trudny...

matixc Napisany: 13/11/2009 7:09  Zaktualizowany: 13/11/2009 7:09

zainteresowany

Zarejestrowany:
12/11/2009

Sk&d: Gliwice

Postów: 3

 Odp: Czwartek w Portugalii
Kolejny dzie' z Nawigatorami czas zacz&%.
GPS pokazuje na raz tracki dwóch teamów ale wida% z niego !e zaliczyli
punkt 48 i w"a#nie ko'cz& kajak

Kazig Napisany: 13/11/2009 7:36  Zaktualizowany: 13/11/2009 7:36

napieracz  Odp: Czwartek w Portugalii
co z tym pi&tym cutoffem?

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1738
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
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Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

gajo Napisany: 13/11/2009 8:07  Zaktualizowany: 13/11/2009 8:07

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Witam kolejna noc za nami... 

Team Nike zd&!y" przed pó"noc& dotrze% na A4, gdzie przybyli o 23:40, ta
sztuka nie uda"a si$ Lundhags Adventure, którzy spó)nili si$ 26 min co
oznacza, !e na pewno spadn& w klasyfikacji.

Nasi ko"o godziny 7 rano sko'czyli kajaki, pokonuj&c ten odcinek
najkrótszym mo!liwym wariantem (bez 46, 47 pkt). Teraz s& na rowerach. 

Kolejny cut-off o godzinie 14:00 znajduje si$ na starcie do 4 sekcji (przed
trekkingiem) 5 etapu.

3mamy kciukenzy!!

hiubi Napisany: 13/11/2009 9:13  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:13

napieracz

Zarejestrowany:
7/10/2003

Sk&d: Stalowa
Wola

Postów: 603

 Odp: Czwartek w Portugalii
Oriony przed kajakami posz"y spa%. Teraz sa daleko...
Nike wesz"o na cut off o 23.55, ich przepak zosta" okre#lony jako kompletne
pandemonium. Zd&!yli, ale teraz id& z bardzo ci$!kimi plecakami.

rocha Napisany: 13/11/2009 9:14  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:20

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk&d:

Postów: 62

 Odp: Czwartek w Portugalii
No ale jak& mieli nock$ te Niki! 
Ciekawe, czy Chris Forne trafi" do KFC?
Mo!e to i m&dre, pospali w myjni, to s& #wie!onki... A punktów ju!
wcze#niej nazbierali.
Pewnie si$ podbudowali tym, ze Oriony te! wymi$te i w zasi$gu wzroku...
No to si$ b$d& nap$dza%, niestety.

maciekm Napisany: 13/11/2009 9:16  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:16

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
W nocy dosta"em wiadomo#c od Alicji z potwierdzeniem, !e czuja sie
swietnie i b$da walczy% do ko'ca.
Wychodz&c na trek wiedzieli ze outdoor idzie na oba punkty na treku.
Chyba nie chca ryzykowa% bo na kolejnym trekingu nie b$dzie "atwo - spore
przewyzszenia na tych pagórkach a porz&dnych dróg jak na lekarstwo.
Pó)niej jest jeszcze jeden cutoff - na ostatni treking, ale do tego maj&
jeszcze 24 H.
Wyglada !e w 5-tce b$d&!!!. Orion i Nike raczej ju! nie odpuszcz& cho%
#lizgaja si$ coraz bli!ej limitów.

maciek

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=52
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1265
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and-nav Napisany: 13/11/2009 9:18  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:25

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Czwartek w Portugalii
chyba leci z planem - na rowerze powinno byc ok.

zdazyliscie obczaic co robili 02 OutdoorExp, Buff, HellyHansen, Ukraincy?

maciekm Napisany: 13/11/2009 9:28  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:28

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
outdoor zrobi" noc& o 1cp wi$cej od naszych wi$c znowu s& równo, ich
taktyka jest bardzo podobna. 
Ukraincy chyba nie zd&!a na cutoffa, orion pewnie b$dzie na styk.

ten rower to niby tylko 44 km ale skraca% si$ nie da i nie op"aca. Nawet
najszybsi spedz& tu 3h a wiekszo#% 4-5h.

maciek

SZUWAR Napisany: 13/11/2009 9:36  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:36

napieracz

Zarejestrowany:
16/6/2005

Sk&d: Pozna#

Postów: 241

 Odp: Czwartek w Portugalii
Cytat:

Jacek Koz"owski (logistyk supportu) musi negocjowa% z
ch"opakami co mog& omin&%

Nic doda% nic uj&c ! Pe"na profeska, fajnie, !e 
Navigatorzy pojechali tak mocn& ekip& (team + 
support), do tego do#wiadczenie w tych 
konkretnych zawodach.
My#l$, !e w tym uk"adzie gwiazd s& skazani na sukces 
- trzymam kciuki

rocha Napisany: 13/11/2009 9:37  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:37

support

Zarejestrowany:
30/1/2008

Sk&d:

Postów: 62

 Odp: Czwartek w Portugalii
Nie wiem, czy mam aktualne dane, ale je#li tn& si$ z Outdoorami to
przyda"by si$ ten "tani" bonus I

tob_bno Napisany: 13/11/2009 9:59  Zaktualizowany: 13/11/2009 9:59

kibic  Odp: Czwartek w Portugalii
no przydalby sie bezwatpienia, mam nadzieje ze go wzieli bedac tuz przy

nim, chociaz Outdoor tez go pewnie wezmie 

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=411
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1265
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=827
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Zarejestrowany:
7/11/2006

Sk&d: Stalinogród

Postów: 23

gawel Napisany: 13/11/2009 10:03  Zaktualizowany: 13/11/2009 10:03

Webmaster

Zarejestrowany:
13/11/2002

Sk&d:
team.napieraj.pl

Postów: 3826

 Odp: Czwartek w Portugalii
Nie jest z nimi )le, wida% na zdj$ciu !e Maciek ma wy"&czon& czo"ówk$, czyli

jeszcze wiedz& czy to dzie' czy noc 

Yakas Napisany: 13/11/2009 10:09  Zaktualizowany: 13/11/2009 10:17

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Leaderboard - przewidywane wyniki na T14.

Tym razem zespo"y, które nie zd&!& na cut-off dzis o 14:00 (GMT) trac&
szans$ na 4 CPs.

monia Napisany: 13/11/2009 10:55  Zaktualizowany: 13/11/2009 10:55

napieraj!cy

Zarejestrowany:
31/5/2007

Sk&d: wie$
podwarszawska

Postów: 110

 Odp: Czwartek w Portugalii

nie "&pie za bardzo którzy s& Navigatorzy, tylko tyle !e wysoko  a !e dzi#
piatek 13-go to losowi na przekór niech p$dz&!!! kciuki trzymam za sukces,

BRAWA niezale!nie od miejsca w pierwszej dyszce si$ nale!&   

and-nav Napisany: 13/11/2009 11:01  Zaktualizowany: 13/11/2009 11:01

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Czwartek w Portugalii
zobaczcie jak Ukraincy sa wysoko!

Ja stawiam na Helly.

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=2
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://spreadsheets0.google.com/ccc?key=t5jBkVL1c1CeC_m9xplXi1Q&hl=pl
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1043
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1287
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Yakas Napisany: 13/11/2009 11:03  Zaktualizowany: 13/11/2009 11:05

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Ukrai'cy z OS Direct s& niesamowici! Jako jedyni chc& zrobi% wszytskie CPs
na kajaku!! Tylko czy zda!& na cut-off?

Navigatorzy m&drze zrobili bonus I, a Outdoor Experience nie - czyli jest

dobrze! 

Na T14 Navigatorzy b$d& chyba na 7. miejscu z szans& na awans w tabeli,
bo b$d& mieli wi$cej czasu.

maciekm Napisany: 13/11/2009 11:19  Zaktualizowany: 13/11/2009 11:19

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
My#l$ !e OS nie zd&!y ale i tak zrówna sie pk z naszymi.
Teraz 40 km treka i to w trudnym terenie, "atwo nie bedzie, Szwedzi te!
b$d& wysoko.
Mam nadziej$ !e zalicz& wszyskie cp na treku.

maciek

go Napisany: 13/11/2009 11:22  Zaktualizowany: 13/11/2009 11:22

napieracz

Zarejestrowany:
12/3/2003

Sk&d: z Warszawy

Postów: 188

 Odp: Czwartek w Portugalii
chyba !adne dotychczas zawody nie dostarcza"y talich emocji.
to dzi$ki korespondencji on line.

 
wogóle nie mog$ si$ skupi% na robocie, bo ci&gle zagl&dam na t$ stron$.

gajo Napisany: 13/11/2009 11:39  Zaktualizowany: 13/11/2009 11:41

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Kurcze powiem Wam, !e sam jestem ciekaw jak naszym i innym pójdzie na
trekkingu... Podobno 2 godziny temu jeszcze by"a g$sta mg"a... Zak"adaj&c,
!e nasi b$d& mi$li oko"o 3,5 godzin na t& sekcje to szczerze mówi&c nie
wyobra!am sobie, !eby zrobili ca"o#%... prawie 40 km... tym bardziej, !e

wzrasta trudno#% techniczna trasy... No zobaczymy  Jedno jest pewne -

b$dzie dobrze!! Zobaczymy w ko'cu nie takie rzeczy si$ robi"o 

Pylik Napisany: 13/11/2009 11:42  Zaktualizowany: 13/11/2009 11:42

zainteresowany

Zarejestrowany:
9/2/2009

Sk&d:
Kraków/Warszawa

Postów: 10

 Odp: Czwartek w Portugalii

Ja od czterech dni jak g"upi wpatruje si$ w mapki na kompie 
Mam nadziej$, !e nied"ugo w ten sam sposób b$dzie mo!na #ledzi%
zmagania zawodników na naszym podwórku. To na pewno uatrakcyjni"o by
nasz polski AR i uczyni"o go bardziej atrakcyjnym dla sponsorów. Nie ma co
liczy% na relacje TV ale ralcje on-line z GPSem to ju! inna bajka - chyba nie
tak bardzo odleg"a - mam nadziej$.

NAVIGATORZY OGNIA!!!!

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=19
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1542


09/12/12 16:12Czwartek w Portugalii - ARWC - Newsy - napieraj.pl

Página 31 de 41http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1135

gajo Napisany: 13/11/2009 11:49  Zaktualizowany: 13/11/2009 11:56

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii

Nasi w ko'cu s& widoczni na multisporcie  Ko"o 11:30 zacz$li trekking,
obecnie zmierzaj& na 52A.

Z tego co widz$ to naprawd$ bardzo sprawnie poszed" im odcinek MTB.

Zostawiali za sob& rywali!!! Rzeczywi#cie s& w GAZIE i CISN+!!!!  Yeaah

Pytanie: Ile pkt uda im si$ zaliczy% na trekkingu i co zrobi& inne zespo"y?

Robi si$ niezmiernie CIEKAWIE 

maciekm Napisany: 13/11/2009 12:13  Zaktualizowany: 13/11/2009 12:13

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
OD SUPPORTU: "byli tu po kajakach po 6, wyjechali na rowwer o 6;40, teraz
org puszcza nas na T14 po rowery - nasi wychodz& w"asnie na trek.orion i
nike dopiero sko'czyli kajak.nike ledwo !yja!"

moga nie zd&zy% na cutoffa nawet dotad najszybsi...

gajo Napisany: 13/11/2009 12:19  Zaktualizowany: 13/11/2009 12:20

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
No niestety jest to bardzo prawdopodobne, !e nikomu nie uda si$ dotrze%
przed cutoff... nawet skracaj&c pod koniec trekking.

maciekm Napisany: 13/11/2009 12:30  Zaktualizowany: 13/11/2009 12:30

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
ale cutoff ju! nasi min$li. Jest na t14 o 14.00 ich czasu. Kolejny cutoff jest
na t16 przed ostatnim trekiem.
Teraz musz& zalicza% wszystko co popadnie. Ju! nie ma róznicy czy teraz
czy potem.
na tych zawodach nie trzeba dotrze% do mety. 
Jak bedzie koniec czasu nie da sie juz podbi% chipa i ile punktów masz tyle
sie liczy.maciek

Yakas Napisany: 13/11/2009 12:32  Zaktualizowany: 13/11/2009 12:41

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Navigatorzy byli ju! na T14 i dzisiejszy cut-off ich nie dotyczy, bo ju! s&
dalej (id& na CP52).

Teraz maj& do zaliczenia:

Section 4 - trekking 38.3 Km 4 CPs (trac& go zespo"y, które nie zd&!& dzi#
na 14:00).

Section 5 - MTB 75.8 Km 4 CPs + J (robi& wszyscy)

Nast$pny cut-off jest rano o 7:00 w sobot$ (traci si$ 2CPs i 1 bonus).

Navigatorzy powinni zalicza% ju! wszystko, bo maj& czas - moim zdaniem
powinni byli przyj#% bli!ej limitu na T14 i zaliczy% co# wcze#niej (CP45 lub

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
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46), ale to czysta teoria i "atwo mi tak gada%, bo ja wysypiam si$ co noc...

gajo Napisany: 13/11/2009 12:38  Zaktualizowany: 13/11/2009 12:39

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Aha, w takim razie by"em w b"$dzie - Maciek masz racj$. Dzi$ki za

sprostowanie  Nasi s& w dobrej sytuacji i rzeczywi#cie powinni ju!

zalicza% wszystko. Póki co gnaj& do przodu i ju! s& na 52B 

Yakas Napisany: 13/11/2009 12:55  Zaktualizowany: 13/11/2009 12:56

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
[Symulacja]
Nawet je#li Helly Hansen, Nike, Orion, OS Direct i Lundhags nie zda!& na
dzisiejszy cut-off (0 CP za sekcj$ 4), ale tak jak Navigatorzy zgarn&
wszystko na sekcji 5 i 6 to i tak b$d& wy!ej w tabeli. Trzeba si$ cieszy% je#li
nie b&d& mieli si"y lub czasu na zaliczenie tych CPs! Je#li nie stanie si$
inaczej to Navigatorzy sko'cz& na 7. miejscu (zakladaj&c, !e Outdoor Exp
wykorzysta 2 CP przewagi, które ma). Maksymalny wynik Navigatorów to
47 CPs i 4 bunusy.

gajo Napisany: 13/11/2009 13:09  Zaktualizowany: 13/11/2009 13:10

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
leaderboard po MTB, nasi na 6 miejscu!

http://www.arwc2009.com/en/live.php?page=leaderboard

niesamowity wynik si$ szykuje 

Zolwik Napisany: 13/11/2009 13:10  Zaktualizowany: 13/11/2009 13:10

kibic

Zarejestrowany:
1/3/2005

Sk&d: z Legionowa

Postów: 23

 Odp: Czwartek w Portugalii

Janek - kiedy Ty znajdujesz czas na to spanie?  Kazik te! chyba #pi z

komputerem pod g"ow&  Rzeczywi#cie takich emocji na forum przy okazji
zawodów to nie pami$tam. Navigatorzy jak si$ wy#pi& po zawodach b$d&
mieli duuu!o lektury do poczytania. 

Wie#ci live od portugalskiego korespondenta ju! nie b$dzie - wraca do
domu, ale w zwi&zku z tym pewnie pojawi si$ nowa porcja fotek.

Piszcie, bo mi"o Was poczyta% 

konrad Napisany: 13/11/2009 13:12  Zaktualizowany: 13/11/2009 13:12

kibic  Odp: Czwartek w Portugalii
Czy Outdoor Exp. nie jest przypadkiem 1 pkt. za Navigatorami??
Po S4S2 mieli 32 pkt., na S5S1 - S3 zdobyli 6 pkt. ( razem 38 ), a
Navigatorzy mieli 34 pkt. + 5 pkt. za S5S1-S3 co daje 39. Wi$c je#li oba

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1351
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.arwc2009.com/en/live.php?page=leaderboard
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=311
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1065
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Zarejestrowany:
29/6/2007

Sk&d: Olkusz

Postów: 30

zespo"y b$d& do ko'ca wszystko zalicza% to nasi b$d& przed Outdoor Exp. 

gajo Napisany: 13/11/2009 13:33  Zaktualizowany: 13/11/2009 13:33

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Kurde wygl&da na to, !e oriony nie zd&!& przed cutoff o 14... Wtedy by"aby

szansa co by ich przeskoczy% 

rainmaker Napisany: 13/11/2009 13:41  Zaktualizowany: 13/11/2009 13:43

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 24

 Odp: Czwartek w Portugalii
#01 team captain of Orion have been lost by 3 hours from the rest of is
team,nike found him in the trekking(S5S1) and they will continue

Jak takie numery b$d& odstawia% to nie  
Albo w sumie dadz& rad$ ale kosztem prawie wszystkich lub wszystkich PK
na rowerze.

Kurde ale tam musi by% mega trudny teren, !e do 52C robi& takie ko"o!

konrad Napisany: 13/11/2009 13:42  Zaktualizowany: 13/11/2009 13:42

kibic

Zarejestrowany:
29/6/2007

Sk&d: Olkusz

Postów: 30

 Odp: Czwartek w Portugalii
"#01 team captain of Orion have been lost by 3 hours from the rest of is
team,nike found him in the trekking(S5S1) and they will continue"

coraz ciekawiej si$ robi 

Wisnia Napisany: 13/11/2009 13:42  Zaktualizowany: 13/11/2009 13:42

napieracz

Zarejestrowany:
28/2/2005

Sk&d:
Siemianowice "l.

Postów: 232

 Odp: Czwartek w Portugalii
Kurcze emocje siegaj& zenitu. Naprawd$ czuje napi$cie, kiedy wko'cu dotr&
do mety. No i na którym miejscu. PO tychy zawodach nikt mi nie wmówi, ze
ta dyscyplina nie jest ciekawa do obserwowania nawet online.
GO go Navigateiros. Meta tusz tusz. Ca"a polska AR trzyma za was kciuki.

krolisek Napisany: 13/11/2009 14:23  Zaktualizowany: 13/11/2009 14:23

support  Odp: Czwartek w Portugalii

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=962
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1509
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09/12/12 16:12Czwartek w Portugalii - ARWC - Newsy - napieraj.pl

Página 34 de 41http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1135

Zarejestrowany:
22/2/2009

Sk&d:

Postów: 53

skomplikowane te cyferki, kciuki trzymam od pocz&tku, dobrze, !e bardziej

zorientowani potrafi& co# z tego wywnioskowa% 

i !ycz$ oczywi#cie podskoczenia w tabelce jak najwy!ej (pomimo !e

obstawi"am szóstk$) 

matixc Napisany: 13/11/2009 14:39  Zaktualizowany: 13/11/2009 14:39

zainteresowany

Zarejestrowany:
12/11/2009

Sk&d: Gliwice

Postów: 3

 Odp: Czwartek w Portugalii
O 13:29 Orion mia" jakie# 3 km do przepaku wi$c wygl&da na to !e si$
zmieszcz& cho% na odpoczynek czasu nie b$dzie

gajo Napisany: 13/11/2009 14:55  Zaktualizowany: 13/11/2009 15:00

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Du!o si$ dzieje... Niestety nasi teraz "b"&dz&" :/ i oby jak najszybciej z tego
wyszli... Do"o!yli par$ dobrych kilometrów.

rainmaker Napisany: 13/11/2009 15:03  Zaktualizowany: 13/11/2009 15:03

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 24

 Odp: Czwartek w Portugalii
Kurde, a! by si$ chcia"o krzykn&%.. Nie tutaj, nie tutaj! A teraz pierwsza w

lewo i goni% Lundhagsów, bo skubani niez"y wariant wybrali 

gajo Napisany: 13/11/2009 15:29  Zaktualizowany: 13/11/2009 15:32

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Wracaj&c jeszcze do tematu mo!liwo#ci wykorzystania GPS. Rzeczywi#cie
dzi$ki zastosowaniu odbiorników zdecydowanie zwi$ksza si$ atrakcyjno#%
przekazu. W BnO, gdzie wszystko dzieje si$ du!o szybciej ni! w rajdach
ekstremalnych, co roku wykorzystuje si$ na zawodach rangi #wiatowej GPS,
dzi$ki czemu ka!dy bieg staje si$ niezwykle emocjonuj&cy, w szczególno#ci
bieg sztafetowy. Dzi$ki mo!liwo#ci wykorzystania GPS dyscypliny zwi&zane z
orientacj& w terenie staj& si$ bardziej medialne... Mam nadziej$, !e w
przysz"o#ci dzi$ki temu nasze dyscypliny nabior& popularno#ci a na

zawodach b$dzie przybywa% uczestników  Z drugiej strony domy#lam
si$, !e zastosowanie tej techniki wi&!e si$ z kosztami...

Wygl&da na to, !e teraz Lundhags ma problemy z wej#ciem na punkt...

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1738
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hiubi Napisany: 13/11/2009 15:39  Zaktualizowany: 13/11/2009 15:39

napieracz

Zarejestrowany:
7/10/2003

Sk&d: Stalowa
Wola

Postów: 603

 Odp: Czwartek w Portugalii
Mo!e by% jeszcze jedna konsekwencja u!ycia GPS: ekipa gubi si$ w
krzaczorach, dzwoni do domu, i dostaje instrukcje od kolesia przed
monitorem dok&d pój#%.

maciekm Napisany: 13/11/2009 15:39  Zaktualizowany: 13/11/2009 15:39

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
najnowsze wie#ci ( sprzed godziny)

pyta"em zcemu zdecydowali si$ odpu#ci% ten punkt na treku, alicja pisze !e
to teren po spalonym lesie, miejscowi mówili !e ci$zki w przej#ciu. (cho%

móg" byc to b"ad - zobaczymy czy zostanie im wolny czas ma mecie )

kajaki targali pzrez jakie# chaszczory kolczaste, pianki sa naszpikowane
kolcami i pociete.
Na kajakach si$ holowali !eby utrzyma% tempo.
Orion po kajaku wyglada" na sprutego.
nasi maja robi% wszystko. Teren jest trudny i podobno by" nakaz poruszania
po szlakach ale teamy sie nie stosuj& i wal& na krech$.

lekko sie zgubili na 52C ale przynajmniej nie zgubili sie nawzajem 
Outdoor jest za nimi racja !

maciek

Yakas Napisany: 13/11/2009 15:41  Zaktualizowany: 13/11/2009 15:41

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Odnosnie leaderborda orgow to wydaje mi sie, ze cos jest nie tak... Teamy
maja przpisane nawet 9CP za etap MTB z stage 4. Ale tam bylo tylko 7
punktow! No chyba, ze ja cos zle w przegladarce w komorce widze...

rainmaker Napisany: 13/11/2009 16:02  Zaktualizowany: 13/11/2009 16:02

kibic

Zarejestrowany:
18/12/2008

Sk&d: Pozna#

Postów: 24

 Odp: Czwartek w Portugalii
Fakt. Troche sie pofatygowalem i policzylem kilka zespolow z czolowki, to
tak wychodzi ze prawie kazdy ma na tym etapie zaznaczonych 5 PK za

duzo, ale za to suma wszystkich juz jest jest prawdziwa 
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Sambor Napisany: 13/11/2009 16:09  Zaktualizowany: 13/11/2009 16:09

napieraj!cy

Zarejestrowany:
15/9/2005

Sk&d:
Kraków/Gliwice

Postów: 117

 Odp: Czwartek w Portugalii
Kurcze z tracka wyglada ze #8 omin$li 52C ale a! si$e wierzy% nie chce....

gajo Napisany: 13/11/2009 16:15  Zaktualizowany: 13/11/2009 16:30

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Nie, oni zaliczyli ten pkt tylko na mulisporcie jest on )le wrysowany. Punkt
jest po"o!ony bardziej na pó"nocny-zachód na ko'cu jaru.

Teraz #4 b"&dzi...  

Szwedzi imponuj& technik& orientacji, ale to nie od dzisiaj wiadomo 

My#l$, !e jeszcze wiele ciekawego si$ wydarzy na tym trekkingu...

tob_bno Napisany: 13/11/2009 18:04  Zaktualizowany: 13/11/2009 18:04

kibic

Zarejestrowany:
7/11/2006

Sk&d: Stalinogród

Postów: 23

 Odp: Czwartek w Portugalii
Teraz #08 poszli w maliny i po 53B sie wracaja.

Navigatorzy dzielnie pruj& pod góre... a góra naprawde solidna 

gajo Napisany: 13/11/2009 18:15  Zaktualizowany: 13/11/2009 18:26

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
A ju! przez chwil$ pomy#la"em, !e #08 rezygnuje z reszty cp i idzie prosto

na przepak  a tu b"&d. dziwnie rozegrali t& ostatni& cz$#%...

He he, Szwedzi maj& "problemik"  nie, !ebym si$ cieszy" ;p

maciekm Napisany: 13/11/2009 18:55  Zaktualizowany: 13/11/2009 18:55

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
jak u Was wyglada przebieg #8 na 53A bo u mnie nasi byli a szwedzi
obeszli od pó"nocy??

wa!ne !e id& po wszystko, jeszcze mo!e uda si$ co# ugra% !
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Sambor Napisany: 13/11/2009 18:59  Zaktualizowany: 13/11/2009 19:01

napieraj!cy

Zarejestrowany:
15/9/2005

Sk&d:
Kraków/Gliwice

Postów: 117

 Odp: Czwartek w Portugalii
No szwedzi poszli na pó"noc i sie potem wrócili, co# im ise chyba pomyli"o.
No a nasi to teraz zasówaj& ze hej. szli razem ze szwadami a teraz maj&

ju! sporom przewage. Oby tak dalej 

Edit: a ten 55B to wulkan czy cos przy"o!y"o w ziemie i si$ krater zrobil ?

gajo Napisany: 13/11/2009 19:05  Zaktualizowany: 13/11/2009 19:05

support

Zarejestrowany:
12/4/2007

Sk&d: Kraków

Postów: 50

 Odp: Czwartek w Portugalii
Zgadza si$ obeszli od pó"nocy, co jest dla mnie kompletnie nie zrozumia"e,

ale po kliku dniach to ró!ne rzeczy s& mo!liwe 

tob_bno Napisany: 13/11/2009 19:05  Zaktualizowany: 13/11/2009 19:05

kibic

Zarejestrowany:
7/11/2006

Sk&d: Stalinogród

Postów: 23

 Odp: Czwartek w Portugalii
z tego co widze na multisport live to szwedzi nie byli na 53A a 53B wyglada
jakby byli tuz obok... potem w jakis dziwny sposob sie wrocili na 54A. to

chyba ta s"ynna szwedzka taktyka "na w$!a" 

Kshysiek Napisany: 13/11/2009 19:17  Zaktualizowany: 13/11/2009 19:17

Webmaster

Zarejestrowany:
19/8/2003

Sk&d: z Hawajskiej

Postów: 2673

 Odp: Czwartek w Portugalii
Na www.multisportlive.com oprócz alternatywnego trackingu przez google
maps, mo!na te! w"&czy% opcj$ silverlight (wymaga zainstalowania
niewielkiej aplikacji). W zamian ma si$ dost$p do galerii pod"&czonych do
konkretnych lokalizacji na trasie. 
Patrick codziennie j& uzupe"nia (zwykle wieczorem).

Pylik Napisany: 13/11/2009 19:41  Zaktualizowany: 13/11/2009 20:00

zainteresowany  Odp: Czwartek w Portugalii
Wygl&da na to, !e #8 zawróci" po zdobyciu CP 54B i kieruje si$ do mety.
Czy kto# jeszcze mo!e to potwierdzi%?
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Zarejestrowany:
9/2/2009

Sk&d:
Kraków/Warszawa

Postów: 10

Co# si$ chyba sta"o z GPSem Navigatora bo si$ od d"u!szego czasu nie rusza
(i jest czerwony)

Kazig Napisany: 13/11/2009 19:45  Zaktualizowany: 13/11/2009 20:05

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
Dobra jest, z pracy nie mog$ pisa%, bo mnie jeszcze wypierdziel&.
Sorki, nie widz$ punktów na mapie, co# nie tak patrz$?

Tak czytam SM, rob howard by" w Polsce, opi" si$ naszej gorza"y, a teraz ani
s"owem nie wspomina o Navigatorach!!!! Granda

Yakas Napisany: 13/11/2009 20:06  Zaktualizowany: 13/11/2009 20:08

napieraj!cy

Zarejestrowany:
21/5/2008

Sk&d: Wwa

Postów: 147

 Odp: Czwartek w Portugalii
Jakie# info o OS Direct? Oni zagra!aj& Navigatorom... Ertrips chyba nie,
mimo, !e nie mamy o nich !adnych info. Mi w tabeli wychodzi, !e
Navigatorzy maj& tyle samo CP co Outdoor czy to mo!liwe?

konrad Napisany: 13/11/2009 20:38  Zaktualizowany: 13/11/2009 20:40

kibic

Zarejestrowany:
29/6/2007

Sk&d: Olkusz

Postów: 30

 Odp: Czwartek w Portugalii
Outdoor ma 1 pkt. mniej.
Ruszy" track Navigatorów, s& ju! na przepaku.

Pylik Napisany: 13/11/2009 20:41  Zaktualizowany: 13/11/2009 20:41

zainteresowany

Zarejestrowany:
9/2/2009

Sk&d:
Kraków/Warszawa

Postów: 10

 Odp: Czwartek w Portugalii
Mam nadziej$, !e zaliczyli 55A i 55B.

Kazig Napisany: 13/11/2009 21:16  Zaktualizowany: 13/11/2009 21:26

napieracz  Odp: Czwartek w Portugalii
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Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

Huge crowd around Lundhags, their transition is like a meeting of the
Scandinavian AR Association. Many dropped Nordic racers pushing them on

I my te! pushing!!! Ale sprzed kompjuterów!!!!!
Nie ma zna czenia!!!!!

Napierajcie, to ju! ko'cówka!!!!! 

 Musicie by% szybciej ni! 120h!!!! nie wiem czy kto# pobi" ten rekord!!!

jak obstawiacie, moim zdaniem Orion dsc. za ten numer?

Kazig Napisany: 13/11/2009 21:31  Zaktualizowany: 13/11/2009 21:31

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
maciekm jakie wiesci? co im powiedzia"es, ze z kim rywalizuja?

konrad Napisany: 13/11/2009 21:39  Zaktualizowany: 13/11/2009 21:39

kibic

Zarejestrowany:
29/6/2007

Sk&d: Olkusz

Postów: 30

 Odp: Czwartek w Portugalii
w regulaminie stoi co# takiego:
Examples of situations with possible penalties are:
- Not progressing in a group (regrouping of the 4 members is mandatory)

wydaj$ si$ wi$c, !e bez kary si$ nie obejdzie?

maciekm Napisany: 13/11/2009 21:43  Zaktualizowany: 13/11/2009 21:43

support

Zarejestrowany:
24/1/2005

Sk&d: Kraków

Postów: 56

 Odp: Czwartek w Portugalii
newsy z ostatniej chwili

"s& nadal w wielkiej formie psychicznej!u#miechni$ci, bed& napiera% na
maxa. wyjechali. stawy bola, poza tym ok. Planuj& mete za 10 godzin" (to

ju! przesadzili  )

t"uk$ im o szwedach bo s& w zasi$gu wzroku. 
Maj& zalicza% wszystko.
O miejscu dowiemy si$ chyba dopiero wieczorem na zako'czeniu rajdu. Ale i

tak jest co #wi$towa%  

maciek

Kazig Napisany: 13/11/2009 21:45  Zaktualizowany: 13/11/2009 21:47

napieracz

Zarejestrowany:
25/5/2004

Sk&d: Warszawa

Postów: 822

 Odp: Czwartek w Portugalii
maciekm, dowiemy si$ wcze#niej! Wy#lemy im nasze wyniki, bo innych nie

b$d$ mieli!!!  Yanek ju! nad nimi pracuje 

a jak w pocie czo"a pracuje 

jak& muzyczke pu#cimy im na napierajce? Ich ulubion&, powiedz im, !e my
tu ju! zaczynamy, za 10h meta

jojo Napisany: 13/11/2009 21:51  Zaktualizowany: 13/11/2009 21:51

http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=1065
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=275
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=134
http://www.napieraj.pl/xoops/userinfo.php?uid=482


09/12/12 16:12Czwartek w Portugalii - ARWC - Newsy - napieraj.pl

Página 40 de 41http://www.napieraj.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1135

kibic

Zarejestrowany:
12/9/2005

Sk&d: Supernova
A.T.

Postów: 22

 Odp: Czwartek w Portugalii
procz szwedow kogo jeszcze tam sledzic??

malutki Napisany: 13/11/2009 21:52  Zaktualizowany: 13/11/2009 21:52

napieracz

Zarejestrowany:
25/11/2004

Sk&d: Gda#sk

Postów: 384

 Odp: Czwartek w Portugalii

Dobrze, !e to weekend - mo!na #wi$towa% i pi% do bia"ego rana 

  

and-nav Napisany: 14/11/2009 0:00  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:00

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie
wiem

Postów: 47

 Odp: Czwartek w Portugalii
58 i 59 wygladaja raczej plasko wiec powinno szybko przeleciec.

czy nike odpuscili 52, 53 i 54?

Pylik Napisany: 14/11/2009 0:11  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:11

zainteresowany

Zarejestrowany:
9/2/2009

Sk&d:
Kraków/Warszawa

Postów: 10

 Odp: Czwartek w Portugalii
Ludhags (#8) próbowali zdoby% CP 57A od pó"nocy i wygl&da na to, !e to
by" z"y pomys". Teraz wracaj& i b$d& próbowa% tak jak wszyscy od po"udnia.
Nad"o!yli oko"o 10-12 km. Wed"ug Leaderboarda Navigator jest na 4 tym
miejscu!!!

NIE *PIMY!!!! KIBICUJEMY!!!!

and-nav Napisany: 14/11/2009 0:25  Zaktualizowany: 14/11/2009 0:25

support

Zarejestrowany:
27/2/2008

Sk&d: sam nie

 Odp: Czwartek w Portugalii
No ale ten wariant z 57a do way pointa lux - navigator!!!
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