
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...
02.12.2009

Wieści prosto z przepaku!
wt., 2009-11-10 12:40 — igor

 
 
Uwaga, newsy gorące! Maciek Mierzwa przed chwilą (godzina 11.20)
rozmawiał z Navigatorami, którzy odpoczywają po górskim treku na
przepaku. Wiadomość dobra jest taka, że na razie nie oglądają się na
innych, tylko realizują swoją taktykę. Zła - że Łukasz miał tej nocy problemy
żołądkowe i jest osłabiony.
 
  Powodem tego osłabienia było prawdopdobnie to, że napił się po drodze
wody z jakiejś fontanny. W związku z tym, podczas górskiego, nocnego
etapu, miał sensacje żołądkowe. W konsekwencji odwodnił się i osłabił,
choć ponoć jest już lepiej. Na przepaku zaczął jeść i pić.
 
 Sporo wątpliwości budziła analiza trasy, jaką pokonali tej nocy Navigatorzy;
otóż PK 18 odpuścili z rozmysłem - raz, że był dość daleko i wymagał
wpakowania się na kolejny górski grzbiet, dwa - z powodu wyżej
wspomnianych kłopotów Łukasza. Jeśli  chodzi o PK 19 - po prostu jeden z
"podpunktów" 19 został skasowany, zatem Navigatorzy mają zaliczony
komplet.
 
 "Teraz siedzą na przepaku, odpoczywają i zastanawiają się, co dalej. Mogą
albo iść na whitewater i płynąć - choć tam jest sporo przenosek, rzeka cały
czas meandruje. Mogą niby zrobić to na piechotę - ale wówczas musieliby
czekać na przepaku jeszcze kilka godzin, bo na przejście piesze ten etap
się otwiera o godzinie 16.00. Przez telelefon Maciek (Dubaj) brzmiał tak, że
słychać, że im trochę ten trek dał w kość. No i pewnie sporo będzie zależało
od tego, jak szybko Łukasz dojdzie do siebie - czy będą czekać i zrównają
się z tymi ekipami, które dotychczas nie skracały, albo tylko trochę, albo
pójdą od razu. Do końca tego etapu muszą zmieścić się do godziny 21.00
jutro - wtedy jest "cut" na wyjście na kolejny odcinek. Jak pójdą normalnym
tempem, to powinni zrobić go w całości. Ale za chwilę będę rozmawiał na
ten temat z Maćkiem jeszcze; właśnie im to wyliczam. Muszę ja to robić, bo
support nie może się z nimi kontaktować na przepaku - może tylko zostawić
im rzeczy, ewentualnie jakieś notatki a potem je zebrać".
 
 Tyle Maciek Mierzwa; trzymamy zatek kciuki za Łukasa i resztę. Ciekawe
rzeczy dzieją się z tyłu; faworyci, czyli Orion, zasuwa w tempie
niemożebnym, zaliczając wszystkie PK i odskakując rywalom. Pytanie, na
jak długo wystarczy im takiej mocy - bo to przecież pierwsza doba, tak na
dobrą sprawę. Kiedyś mogą nie zdążyć. Ponadto wycofała się jedna z
bardzo mocnych drużyn - czyli fiński Multisport. Ręcznikiem rzuciło zresztą
jeszcze kilka innych teamów; powodem było wyczerpanie zawodników
(przypominam - to dopiero pierwsza doba!...) oraz kontuzje. Tfu, tfu - niech
to omija naszych.
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