Feedback – T.O.R. 2014
37 de echipe. 12 ore de emoții și strategii, de provocări individuale și de echipă, de ateliere noi
și activități surprinzătoare.
Zile întregi de pregătiri, o echipă organizatoare (Vertical Adventure) și o mulțime de voluntari
plini de entuziasm. Și a fost... auriul TOR 2014...
Cum a fost pentru voi? Ne va bucura să primim feedback-ul vostru - cel mai bun etalon pentru
ceea ce a fost această ediție și pentru ceea ce ați vrea să fie ediția viitoare, completat cu orice
altceva doriți să ne împărtășiți.
Vă mulțumim! :)

”Avand in vedere ca am fost la prima participare la TOR, am fost foarte impresionat de
organizare(poate mai putin drumul de access la camping, fiind destul de greu cu bagaje si cort).
Auzisem de la colegi care au mai participat cum ca s-ar sta la rand si 1h pt a concura, si acest
lucru nu prea ma incanta. Pot spune, cu sinceritate, ca nu am stat nicaieri mai mult de 10 min
pentru a concura la o proba. Altfel ar fi fost ff greu de a realiza traseul pentru ca ar fi intervenit
oboseala.
Am tras din greu, nu credeam ca vom reusi, dar am avut forta de a ne impinge unii pe altii de la
spate, strategie buna si mai ales oameni potriviti pe probe. Nu am lasat nimic la voia
intamplarii, si am impartit probele corespunzator, in asa fel incat sa nu fim prea obositi pentru
traseu.
Probele am fost unele grele, altele usoare de tot, altele, dpdv al meu ff grele, dar trebuie si astfel
de probe, pentru a delimita concurentii. Cu siguranta voi face tot posibilul in a participa si la anu
cu exact aceeasi echipa, ne-am simtit superb, ne-am depasit conditiile de oameni la birou (9-10h
/zi) si am dovedit ca nu tre sa fii cel mai bun alergator, cel mai bun drumet sau cel mai destept.
Trebuie sa fii putin din toate, iar peste toate astea sa ai acel gram de nebunie si daruire de a
trece peste durerea de spate, picioare si maini, cumulate cu un traseu incredibil de lung :) si de a
continua cand toate dor insuportabil.
Asadar, va multumim pentru tot, si ne vedem la anul, speram ca tot pe podium :)
Numai bine!
Echipa Vicious and Delicious”
(Balajiu Calin)

”Eu personal m-am simtit foarte bine, a fost o experienta unica. Probele au fost interesante,
distractive. Traseul poate un pic cam lung pt mine, dar macar am avut posibilitatea de a vedea
zone frumoase. Multumesc organizatorilor si sper sa ne revedem si la anu :)”
(Attila, echipa 404)

”O sambata cu activitati interesante, oameni faini si muuulte bataturi :P ”
(Bianca, Echipa 404)

”Atelierele si traseul au fost super, organizarea de nota 10* :) Un mare plus si pentru intrarea
mai multor echipe in cadrul unui atelier. Doua puncte minus, din punctul meu de vedere: la
catarat pana sa alegem traseul au aparut si alte echipe la atelier. Voluntarul de acolo n-a mai
stiut care e ordinea in care putem face atelierul: cea in care am ajuns acolo, sau ordinea in care
ne-am ales traseul. La atelierul cu cremenele am asteptat mai multe echipe, ca sa intram toate
patru in atelier. Pe de alta parte, singurul voluntar de acolo nu stapanea concurentii, care au
inceput proba cu mult inainte sa se dea startul.”
(Anda, Level Up)

”Salut. Multumim organizatorilor pt concurs. Probele au fost foarte faine si anul acesta. Un plus
fata de anul trecut: concursul a fost mai fizic, ceea ce mie personal imi place mult. Strategia
conteaza, ca sa ajungi in limita celor 12 ore. Bravo si multumim!
Ca si parti care le-as imbunatati anul viitor: - nu mi-a placut ideea de chef in poiana; era plin de
corturi, lumea era obosita; multi vroiam sa dormim; cine vrea club, poate sa mearga la club in
oras; nu asociez intr-un mod bun o poiana de la munte/deal cu o noapte cu muzica la maxim un mic minus: la proba de tiroliana, echipa trebuia sa aduca o parte din echipament inapoi
peste rau; se putea folosi un voluntar pt treaba asta, sau gasita o alta metoda de aducere a
echipamentului.
Numai bine!
(Remus - echipa ROHO)

