Cupa Mondială de Snowboard Cross PHYA Finlanda 9-13 februarie 2021
Echipa României formată din sportivul Papară Mihăiță cu antrenorul Piciorea Cristian au
participat la Cupa Mondială din Phya, Finlanda.
"Din cauza pandemiei, toate evenimentele sportive au fost afectate, iar snowboardul nu
a făcut excepție. Singurele două competiții de snowboard neanulate au avut loc în
Finlanda, la 13 și 14 februarie. E drept, am făcut deplasarea cu inima strânsă, deoarec e
riscul de infecție este în continuare ridicat. Totuși, chiar și în absența unor
antrenamente comparabile cu sezoanele trecute, am reușit împreună cu antrenorul
meu, Cristian Piciorea, să aducem acasă 810 puncte în clasamentul mondial, în urma
obținerii locului cinci și al locului șapte la cele două Cupe Mondiale de Snowboard
Cross organizate în interiorul Cercului Polar", spune Mihăiță. "In ambele curse am reușit
calificarea în finala de opt, iar faptul că duminică am câștigat finala mică mi -a confirmat
că sunt pe drumul cel bun pentru pregătirea participării la Jocurile Paralimpice de Iarnă
din China." Felicitări!

World Cup of Snowboard Cross PHYA Finlanda 9-13 February 2021
Our snowboard team comprising Mihăiță Papară and trainer Cristian Picorea have
finished the two World Cup competitions in Phya Finland.
"The Covid -19 pandemic has wrecked havoc with the international sport calendar and
snowboard has not been an exception to all the cancellations worldwide. The only two
competitions this year not cancelled were those in Phya in Finland.
It is clear that we went there feeling a little anxious because the risk of infection is still
very high. However, the safeguards and tightened regulations were excellent and great
care was taken throughout the competition to keep everyone safe. A real bonus was
despite the reduced training forced on account of the pandemic, I succeeded together
with my trainer, Cristian Piciorea, to bring home 810 ranking points after obtaining a 7th
and a 5th place at the two World Cups organized ", says Mihăiță. "In both races I
achieved qualification in the final eight but the fact that I won the small final on Sunday
confirmed that I am on the right road in my preparation for participation in the Winter
Paralympic Games in China 2022". We congratulate both Mihăiță and Cristian on a
splendid result!

