
Opinie zawodników po Rajdzie Miejskim Warszawa 2014 
 
Gratuluję organizacji świetnych zawodów :) 
(Diana Gordon, AZS WAT Warszawa) 
 
Chciałbym podziękować za bardzo fajne zawody. Jedne z lepszych w których brałem udział. Świetnie zorganizowane pod każdym względem. Bawiliśmy się 
wyśmienicie i na pewno wystartujemy w kolejnych rajdach przez Was organizowanych. 
(Łukasz Gołąb, Never Give Up!) 
 
Według nas wszystko było super :-). Wprawdzie dziś nie za bardzo mogę się ruszać, tak mnie bolą nogi,ale to miłe zmęczenie. Niezwykle nam się rajd 
podobał, chociaż, jak to się mówi, "pierwsze śliwki robaczywki": mieliśmy pewne braki w strategii planowania zaliczania/niezaliczania punktów. Ale 
zamierzamy dopracować strategię, podciągnąć formę, a wtedy... drżyjcie najlepsi ;-) . Dzięki za dobrą zabawę i zdecydowanie do spotkania na następnym 
rajdzie :-) ! 
(Magda Niesłuchowska, Sułki) 
 
Było super, mimo że mogłem być tylko na połowie + tyrolce :) Myślisz, że będzie szansa na powtórkę w Warszawie? 
(Michał Szypliński, AZS PW Ski Racing Team 360°) 
 
 
Dzięki za fajną imprezę. Jedyny plus ujemny to fakt, że dzisiaj trzeba było niestety do pracy :) 
(Kama Wojarska, Bielsko-Biała O-Team) 
 
Dzięki za Rajd. Rajdy nie są moją specjalnością, bo poprzednim był Salomon Trophy kilkanaście lat temu w Bieszczadach i zdrowie już nie takie, ale kto 
wie, może jeszcze się skuszę, bo plusów dodatnich było zdecydowanie więcej niż ujemnych. 
(Ryszard Chachurski, WML-Wiecznie Młode Lwy) 
 
Dzięki wielkie za super zawody. Mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej organizowanej przez WAS imprezie. 
(Artur Pupin, Opolskie Strzały – Duży i Mały) 
 
Wielkie Dzięki !!!!!! 
(Marcin Lewandowski, Przed Siebie) 
 
Wszystko bardzo, bardzo. Rewelacyjne zadania, super ludzie i wszystko, wszystko przygotowane, i wszystko pompki, gps-y, latarnie, mapki… i miodzioJ 
Organizacja bardzo na medal. Dzięki wszystkim organizatorom:) Bardzo.  
(Karolina Pacek, Team 360 Stopni MIX) 

 
Dobrze było, nakręciłem się na kolejne starty. DZIĘKI i pozdrawiam 
(Adam Szmulkowski, Kuse Orły) 
 
Wielkie dzięki za organizacje rajdu. Koniecznie przekaż wszystkim członkom zespołu. Rajd był super. Rewelacyjnie zorganizowany. Nie było żadnych plusów 
ujemnych. Fantastyczna zabawa. Do zobaczenia na kolejnej imprezie. 
(Marcin Grabia, Przed Siebie) 
 
W imieniu swoim i kolegów dziękujemy całej ekipie organizacyjnej za świetnie zorganizowane zawody! I mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie okazja 
poprawić wynik ;) 
(Kamil Lesisz, AWF Warszawa) 
 
Wielkie dzięki za tyle atrakcji i emocji. To był najlepiej zorganizowany rajd w jakim brałem udział. Wielu organizatorów mogłoby się od Was uczyć. 
(Rafał Zakrzewski – KS Bednarska) 
 
Dzięki wielkie za zawody - było świetnie! Dla mnie to w miarę nowość, bo startowałem tylko w kilku takich imprezach w życiu i sprzętowo nie jestem za 
mocny (głównie rower) ale mimo to bawiłem się doskonale (i mimo dość mocnego przeziębienia). Podziwiam wkład organizacyjny do tak wielkiego 
przedsięwzięcia - naprawdę było to imponujące (a tyrolka - bajka!) 
(Karol Galicz, Kuse Orły) 
 
Dziękujemy bardzo za super organizację. Ze swej strony tylko możemy przeprosić, że nie dotrzymaliśmy kroku wszystkim zawodnikom. Niestety moja 
kontuzja pleców i przeziębienie kolegi leczone przez ostatni tydzień pozwoliły tylko na jeden dzień startu w imprezie. Niemniej bardzo pozytywnie 
ocenialiśmy organizację, logistykę i zaangażowanie środków i sprzętu oraz obsługę stanowisk, która w zimny dzień musiała stać na posterunku. Mamy 
nadzieję, że będzie to cykliczna impreza. Zdecydowanie przewaga plusów dodatnich. Prosimy o informacje w przypadku kolejnych takich przedsięwzięć. 
(Dariusz Nowicki, AWF Warszawa) 
 
Dzięki za świetną zabawę 
(Krzysztof Żydowo, Jeźdźcy Apokalipsy) 
 
Zawody rewelka - świetnie zrobione - z jajem i do tego element sportowy - jak ktoś chciał to mógł się ścigać (tylko musiał trochę na czerwonym uważać:) 
brawo brawo i jeszcze raz brawo .. 
(Kasia Polak, OrienTuzy) 
 
Było super! Pomysłowe zadania specjalne, choć - przyznam- nie spodziewałam się matematyki. Nie sposób było się nudzić i nawet się nie zmęczyłam :P  
(Joanna Palka, BOOT CAMP Polska) 


