//

01

CZERWIEC 2019

NETLAND SPONSORUJE
STOWARZYSZENIE
ABENTOJRA.
Inicjatywa wspierania wszelkich akcji sportowych
jest nam szczególnie bliska. Tym bliższa, im
bardziej przyczynia się do promocji regionu, w
którym na co dzień mieszkamy i pracujemy. Co
więcej, coraz częściej sami bierzemy w nich
udział. W tym roku mamy przyjemność włączyć
się w Rajd na Orientację. I to aktywnie!
Ostatnio kolega z pracy rzucił propozycję wzięcia
udziału w biegu na orientację. Dodał, że sam
biegał jak był mały. Że to fajna zabawa.
I tak to się zaczęło.
Hmm, ale czym właściwie jest bieg na orientację?
Okazuje się, że całkiem prężnie rozwijającą się
dyscypliną sportową, gdzie na próbę wystawiamy
nie tylko naszą wytrzymałość fizyczną, ale
również szare komórki. A że u nas szarych
komórek całkiem sporo, do tego to się pobiega, to
się nóżką zakręci, to sentyment do regionu ma
się... Tyle fajnych appekdo pobrania, pojawił się
entuzjazm i szast prast, stało się! Startujemy w
zawodach!
Włączyliśmy się w inicjatywę szumnie. Ten
pobiegnie, ten pojedzie z rodziną, ten
zasponsoruje (zgadnijcie kto ;). Tak oto
wspieramy naszych wieloletnich przyjaciół z
Abentojra („Przygoda” – warm.), tj. Warmińsko –
Mazurskiego Klubu Orientacji Pieszej i
Rowerowej.
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RUN 4 FUN!
Jak mówi sam Prezes Stowarzyszenia „Abentojra
– warmińska przygoda” to pierwsza w Olsztynie
impreza sportowo-rekreacyjna łącząca
miłośników różnych dyscyplin, gdzie na trasach
dla rowerzystów, pieszych i biegaczy spotkają się
profesjonaliści i amatorzy, miłośnicy adrenaliny
oraz rodziny z dziećmi. I tak oto dołączyliśmy do
zacnego grona pasjonatów aktywnego
wypoczynku i miłośników regionu :) Cali MY :)
Bierzemy udział w zawodach na orientację i co
dalej?
Zostawią nas w lesie… Otrzymamy mapę z
zaznaczonymi punktami kontrolnymi, do których
będziemy musieli dobiec i na karcie startowej
(czasami elektronicznym chipie) potwierdzić
swoją obecność. Podobno możemy sami wybrać
trasę pomiędzy poszczególnymi punktami i mamy
się nie zgubić. Możemy mieć do dyspozycji
jedynie mapę, kompas i licznik odległości… Tu
entuzjazm zaczął jakby opadać, bo czy bez
korzystania z nawigacji GPS w ogóle da się trafić
gdziekolwiek??? ;)
Wygrywa ten, kto odnajdzie najwięcej punktów
(i prawidłowo je zaznaczy na karcie startowej) w
limicie czasu.
Z kim widzimy się na mecie?

