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Przemierzyliśmy zachodnie stany USA – równiny,
góry, doliny i pustynie - niczym w amerykańskim
filmie drogi. Przejechaliśmy w sumie już kilka
tysięcymil.

Taką trasę pokonały nasze skrzynie i samochody,
aby finalnie znaleźć się w Van Nuys, w Kalifornii.
Właśnie tutaj, już w najbliższy weekend , czyli 5-7
kwietnia odbędą się zawody SAE Aero Design
West. Zespół jest gotowy do wali o czołowe
lokaty – morale jest wysokie, nastawienie
bojowe, chęć i zapał do działania na swoim
miejscu. Uszkodzenia modelu po bliskim
spotkaniu trzeciego stopnia z meksykańskim
krzesłem zostały naprawione, a zatem samolot
wraz z częściami zapasowymi również są gotowi
do zawodów.
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Zawody w Meksyku zakończyły się, o czym
mogliście Państwo dowiedzieć się z ostatnich
biuletynów. Zapewne przeczytaliście Państwo też
o tym, że udało się nam powrócić do Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Część zespołu
odleciała z lotniska Dallas – Fort Worth do Polski,
natomiast pozostali udali się w podróż na zachód.
Pobudka, śniadanie, autostrada, stacja
benzynowa, autostrada, jedzenie, autostrada,
sen… taka codzienność dwóch nabitych
członkami ekipy i dwoma skrzyniami Grand
Caravanów.
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Korzystając z chwili wolnego czasu przed
zawodami, udajemy się do San Diego.
Odwiedzamy tam lotniskowiec USS Midway

Zacieśniamy również więzi w zespole rywalizując
na torze gokartowym.

Z siłą i motywacją wchodzimy na ostatnią prostą
przed zawodami. W czwartek zaplanowany
mamy oblot samolotu z nowym pilotem,
natomiast w piątek rozpoczynamy rywalizację
techniczną, aby w sobotę i niedzielę przejść do
konkurencji lotnych.

25 marca –4 kwietnia Reprezentacja SAE Aero Design West

Reprezentacja na zawody SAE
Aero Design West 2019: Kamil
Dombek, Jan Dominiak,
Krzysztof Graczyk, Michał
Mendyk, Mateusz Podziński,
Patryk Szkudlarek i Andrii
Vikulov.


