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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...
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 Wygląda na to, że w Portugalii  nastał czas dożynek.
Nie chodzi mi tu o takie, że "plon niesiemy, plon, w gospodarza dom", tylko
raczej o sytuację, w której najwięksi twardziele już mają dość.
 
  Dość symptomatyczna była sytuacja przed kajakami; oto Oriony wychodzą
z przepaku i... gubią kapitana. Szczęśliwymi znalazcami okazali się koledzy
z Nike'a, którzy odprowadzili go do teamu po jakichś 3 godzinach. Czyli
pewnie na moment się zawieruszył i kimnął. Zadymieni partnerzy nie od
razu się połapali a Amerykanie też spali po tym, jak ledwie dali radę zdążyć
na przepak. Teraz zresztą Nike znowu poszło spać przed kolejnym, długim
trekiem - znowu na przepak zdążyli w "last minute". Oriony, które im
towarzyszyły, poszły dalej - ale jakoś nie wróżę im spektakularnego ataku,
bo pewnie trochę ich sytuacja zmięła.
 
 Dobra, a Navigatorzy? Wyjaśniło się już, dlaczego - niestety - odpuścili
jeden PK na poprzednim treku. Niestety, bo zajmowali po poprzednim etapie
6. pozycję - a teraz trzeba będzie znowu czekać i liczyć, czy wszyscy groźni
rywale zaliczyli wszystkie PK. Otóż wpływ na decyzję polskiej ekipy miał
jakiś miejscowy (lokales, w sensie), który powiedział że to miejsce, gdzie
stoi PK, jest trudno dostępne - bo się las niedawno palił. No i Navigatorzy
dali się przekonać - choć, nie ukrywajmy, po tylu godzinach napierania
czlowiek robi się podatny na takie sugestie. Ten news pochodzi od
supportującej ekipę Alicji; teraz Polacy walczą na treku. Już zaliczyli
nadprogramowe czesanie jednego z PK, ale walczą. Jeszcze jasno;
następnym będzie trudniej...
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