SNOWBOARD 2020
AGITOS SNOWBOARD DEVELOPMENT CAMP - Folgaria,
Italia, 12-18 ianuarie 2020
Romania a fost reprezentată de 2 sportivii din Club Sportiv Lamont: Badica Gabriela (14
ani) și Păduraru Maya (11 ani) împreună cu antrenori Subran Andrei și Diana.
Săptămâna în câmpul Agitos a început cu acomodarea în locul unde ne aflăm, cu
oamenii, am aflat programul pentru restul săptămânii, iar după-amiază am făcut
cunoștință si cu pârtiile din Folgaria.

Nivelul fetelor în ceea ce privește snowboard-ul era aproape zero, în condițiile în care
abia puteau sta în picioare, să își țină singure echilibrul. "Ne-am sfătuit între noi și am
decis câteva metode pentru a le învăța pe fete cat mai bine cu putință" spune Diana.
"Fetele au avut un echipament de la centrul de închirieri, din păcate nu de cea maibună
calitate.
Cum în fiecare seară, noi ne sfătuiam cu toți antrenorii și sportivii prezenți acolo,
oameni care merg constant la Campionatele Mondiale, despre metodele noastre de
predare și despre evoluția fetelor, aceștia au fost atât de plăcut surprinși de evoluția
lor,încât s-au oferit să le împrumute fetelor două snowboard-uri Jones, pentru restul
campusului, care avea să le schimbe foarte mult evoluția.
Pană la sfârșitul săptămânii, atât Maya cat și Găbița au putut să coboare o pârtie destul
de abruptă, fără ajutorul nostru fizic, luând fiecare decizia unde să întoarcă snowboardul, ceea ce este uimitor. Strategia pe care noi am adoptat-o a fost una de succes și asta

se reflectă în rezultatele avute de cele două fete până la sfârșitul săptămânii. Ne-a făcut
o deosebită plăcere să le putem antrena pe fete și vrem să vă mulțumim tuturor celor

care ați contribuit pentru a putea fi posibilă participarea noastră acolo, alături de un
număr de aproximativ 50 de sportivi și antrenori, din țări precum Olanda, Polonia,
Ungaria, Elveția, Italia și Portugalia.

Cupa Mondială de Snowboard, La Molina,
Spania 1-9 martie 2020
Scriem istorie în sporturile paraolimpice de iarnă și aducem acasă prima medalie de
argint 🥈🥈🥈 la Snowboard! Papara Mihăița, sportivul nostru a câștigat medalia de
argint la World Para Snowboard Banked Slalom în Spania.

IPC World Para Snowboard Cupa Mondial Hajfell
Norwegia9-16 martie 2020

"Închidem sezonul cu cele mai bune vesti posibile pentru sporturile de alunecare pe
zăpada. La câteva zile de la câștigarea medaliei de Argint din Spania, vă anunțam
oficial ca astăzi ca Mihaiță mai aduce acasă încă două medalii de Bronz din
Norvegia 🥉🥉
Rezultatele au fost obținute la snowboard în clasamentul pentru disciplina unde am
concurat și anume Banked Slalom, iar a doua pentru clasamentul general al categoriei.
Suntem foarte fericiți cu aceste rezultate, personal consider ca este cel mai frumos
cadou de ziua mea. Mihaiță Papara începe să avanseze foarte rapid, este in top 3, iar in
viitorul apropiat cu puțin sprijin pe care speram să îl obținem din partea partenerilor
privați dor nici sa susțină performanta in acest sport, putem obține rezultate bune la
Jocurile Paralimpice din 2022. Mulțumim 2020 pentru toate provocările oferite! " spune
Cristian Piciorea, antrenor la Snowboard.

Felicitări băieți!

