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Adventure Race World Championship 2009
Witam,

Może trochę z innej bajki, ale chciałem napisać
parę słów o Mistrzostwach Świata w rajdach
ekstremalnych, które trwają obecnie w Portugalii :)

Nie przypadkowo poruszam ten temat, ponieważ wśród startujących ekip
Polskę reprezentuje zespół Navigator RaidLight w składzie: Maciek
Dubaj, Łukasz Warmuz, Justyna Frączek, Paweł Moszkowicz (zdjęcie).
Co tu dużo mówić... Nasi przyjaciele, a niektórzy to wychowankowie sekcji
BnO Wawelu. Pomimo tego, że samego ścigania jest na jakieś 5 dni non-
stop :D to wierzcie mi ciągle nie brakuje emocji! O samej formule nie będę
pisał, bo w przypadku tego rajdu jest ona specyficzna i bardzo
skomplikowana, ale chciałem Was prosić, żebyście mocno trzymali kciuki
za naszych i im kibicowali!!! jesteśmy za półmetkiem rywalizacji, a naszym
idzie naprawdę bardzo dobrze!! :)) Jest szansa na świetny wynik!

Wsparcie się przyda :)
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TRENINGI TECHNICZNE

Mapy z treningów.

HALA

Treningi:
wtorek - 16:00, płotki 16:45
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ZAGADKA!! Kto wie co się stało z wiosłem Łukasza? :D

Więcej info o poczynaniach naszych:

strona mistrzostw świata
napieraj.pl

3MAMY KCIUKENZY!!!

Gajo
o 14:37 Autor: WKS WAWEL - Sekcja BnO
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Komentarz jako: Wybierz profil...

Zamieść komentarz  Podgląd

Rafał Podziński
16 minutes of extremely
fast running! - I  think
that I can say that this
Saturday I began
preparing for the coming
season 2010. There was

a special competition called *II Łódzki
Dwubój Biegowy* o...
1 tydzień temu

Kalikst Sobczyński
Pierwszy tydzień za
nami... - Minął pierwszy
tydzień naszych
przygotowań do nowego
sezonu. Większość moich
osobistych ranerów już

biega. Jedynie Hanka jeszcze nie
zaczęła, ale już  w prz...
1 tydzień temu

wtorek - 16:00, płotki 16:45
czwartek - 17:30, siłownia 18:00

Sauna:
poniedziałek - godz. 16:30
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