
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

Problemy z koncentracją...
czw., 2009-11-12 18:15 — igor

   Jak się człowiek nie wyśpi za bardzo, to potem
można robić dziwne rzeczy. Navigatorom przydarzyło się takie kołowanie
nieopodal PK na nocnym treku; w sumie jednak przeszli go sprawnie,
mijajac się raz po raz z francuskimi rywalami.
 
 Polski team odpuścił na tym odcinku dwa PK; nie powinno to jednak
specjalnie martwić, bo - pomijając zwyrodnialców z Nike czy Oriona -
większość teamów także dokonywała skrótów. I to nawet bardziej
radykalnych - wymuszonych przez upływający czas i topniejące limity. Gdyby
teraz ktoś mógł sobie zerknąć z góry na arenę zawodów, zapewne nieco by
się zdziwił - zespoły wybierają najprzeróżniejsze warianty skrótów, objazdów
itp - byle zmieścić się w limicie na kolejny cut-off. Oczywiście - poza tymi
"szczęśliwcami", którzy nie załapali się w limicie na poprzednim etapie i już
czekają na przepaku na najszybsze ekipy po tym odcinku.
 
  Jeszcze słówko o bardziej znajomych rywalach - troszkę spuścili z tonu
rozsądnie ścigający się Czesi; Tilaki ("klik-klaki", jak chcą niektórzy) opuścili
już sporo. Opava ma na koncie więcej PK, ale też chyba nieco słabną...
Natomiast nie jestem specjalnie zdziwiony postawą ekipy ukraińskiej. OS-
Direct trzyma się zawzięcie i na razie nie ma zamiaru odpuszczać, choć
rzeczywistośc może ich zamiary boleśnie zweryfikować. No, zobaczymy.
 
 Polski zespół jakoś w tym wszystkim funkcjonuje; Maciek Mierzwa miał
przyjemność gawędzić na przepaku między trekiem a rowerami z
Łukaszem. Ten mówił całkiem do rzeczy, więc jest nadzieja, że z nawigacją
(na zmianę z Pawłem) dadzą radę. Pomijając potęgujące się zmęczenie i
dolegliwości (potłuczenia Justyny i Łukasza, uczulenie u tego ostatniego)
poważniejszych awarii w zespole nie ma. No - byle do wiosny. Po rowerach
(nie ma pewności, czy pojadą całe, czy odpuszczą PK 42) znowu będzie
czas na krótki odpoczynek na przepaku. A potem masakra kajakowa - 40
km na zbiorniku na zaporze. "Rok temu to w nocy łapaliśmy takie dymy, że
myslałem, że płyniemy z górki... zasypialiśmy co chwila, nawigacja na czymś
takim z mnóstwem zatoczek w nocy to koszmar. A przecież wtedy było
krócej na całych zawodach, niż oni teraz są na trasie" - mówi Maciek. A ile
są na trasie? Pomijając niedzielny prolog, to już 80 godzin...

Odpowiedzi
czw., 2009-11-12 18:49 — Maciej (niezweryfikowany)
Igor,
A jaki jest Twój "rekord" napierania ? Ile godzin na trasie ? 
Odpowiedz

pt., 2009-11-13 00:25 — igor
Ponad stówka; raz zimą, raz latem
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